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 Załącznik nr 6 do SIWZ - PROJEKT Umowy po zmianie I 

 

UMOWA NR ……………………….. 

zawarta w dniu ...................... w Gorzowie Wlkp. 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.,  

z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400, ul. Kwiatowa 10,  

NIP: 599-10-07-312, REGON: 210221508, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

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

 

a: 

.................................................................................................,  

z siedzibą  w ..............................................................................,  

NIP: ......................................., REGON: ......................................., KRS/ wpis do ewid.:.........................,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

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

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.) przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

§ 1 
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne 

 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą i zakupem energii 

elektrycznej na potrzeby obiektów podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zasadach 

określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.) 

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

i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez 

Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

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

a) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem 

usług dystrybucyjnych; 

b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i 

obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

c) Umowa- niniejsza umowa 

d) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 

obiekty Zamawiającego; 

e) Umowa o świadczenie usług dystrybucji- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a OSD określająca 

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii  elektrycznej; 

f) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

g) Okres rozliczeniowy- okres , w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 

rozliczenie zużytej energii elektrycznej 

h) Taryfa- zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczną; 

i) Strefa czasowa- godziny doby , w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem 

wielostrefowym rozliczane są zgodnie z taryfą; 

j) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego 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 określanych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego. 
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§ 2 
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

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

sprzedaż energii elektrycznej w tym celu Zamawiający udzieli stosownego Pełnomocnictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla 

punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 umowy na potrzeby obiektów podległych Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

3. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy dla poszczególnych 

punktów poboru określonych w załączniku nr 1 w podstawowym zakresie szacuje się łącznie w wysokości 

14 460 368 kWh, wg następujących grup taryfowych: 

a) C 11  – 3 094 156 kWh 

b) C 12 a szczyt  –    10 550 kWh 

c) C 12 a poza szczyt  –    29 800 kWh 

d) C 21   – 10 629 247 kWh 

e) C 22 a szczyt  –      193 960 kWh 

f) C 22 a poza szczyt  –      484 487 kWh 

g) G 11  –      18 168  kWh 

4. Ewentualne niewykorzystanie szacowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla 

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

przetargowej. 

5. Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu poboru energii elektrycznej 

(PPE) w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych, które zostały 

ujęte w SIWZ  oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.    

6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania 

handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia 

odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w załącznikach nr 1 

niniejszej umowy. 

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 

8. 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. 

9. Zamawiający wprowadza PRAWO OPCJI na zwiększenie oraz na zmniejszenie ilości zamówionej energii 

zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p , przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy zakres 

tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 

a) Zamówiona ilość energii w podstawowym zakresie wynosi 14 460 368 kWh 

b) Dopuszczalna jest realizacja umowy do 20% mniej zamówionej ilości energii w podstawowym 

zakresie, o którym mowa w lit. a) niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku likwidacji punktów poboru lub 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię we wskazanych w umowie punktach poboru. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec niewykorzystanej ilości energii w terminie wykonania 

zamówienia. 

c) Dopuszczalna jest realizacja umowy, do 20% więcej zamówionej ilości energii w podstawowym 

zakresie, o którym mowa w lit. a), niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku włączenia przez 

Zamawiającego nowego punktu poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na energię we wskazanych w 

umowie punktach poboru. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na energię 

elektryczną we wskazanych w umowie punktach poboru realizacja umowy może zostać zwiększona 

maksymalnie do 20% ilości energii planowanej do zużycia w każdym ze wskazanych w umowie punktów, 

zawsze łącznie nie więcej niż do 20% więcej zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, o którym 

mowa w lit. a) wraz z nowymi punktami poboru. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej 
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możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy. 

10. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy. Zamawiający wystosuje pisemną informację o 

wprowadzanej zmianie do Wykonawcy oraz ustali termin rozpoczęcia realizacji umowy w zmienionym zakresie.  

 

§ 3 

Standardy jakości obsługi 
 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.). 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi przepisami Prawa 

energetycznego, Wykonawca zobowiązany 

3.  jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w 

terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w 

wysokości określonej Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy 

lub innym, obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności, aktem prawnym. 

                                                                            § 4 
Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

 
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. 

 

§ 5 
Zasady rozliczeń 

 
1. Sprzedawana przez Wykonawcę energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 

elektrycznej, określonych w dokumentacji przetargowej, które wynoszą: 

a) cena jednostkowa netto energii elektrycznej przy rozliczeniu całodobowym dla grupy taryfowej C 11, 

wynosi ………. zł/kWh, stawka podatku vat …… %  , cena jednostkowa brutto …………… zł/kWh,  

b) cena jednostkowa netto energii elektrycznej przy rozliczeniu całodobowym dla grupy taryfowej C 12 a,  

w szczycie wynosi ……… zł/kWh, poza szczytem wynosi  ……….. zł/kWh, stawka podatku vat …… %, cena 

jednostkowa brutto w szczycie wynosi ……… zł/kWh, poza szczytem wynosi  ……….. zł/kWh, 

c) cena jednostkowa netto energii elektrycznej przy rozliczeniu całodobowym dla grupy taryfowej C 21, 

wynosi ………….. zł/kWh, stawka podatku vat …… % , cena jednostkowa brutto …………… zł/kWh,  

d) cena jednostkowa netto energii elektrycznej przy rozliczeniu całodobowym dla grupy taryfowej C 22 a,   

w szczycie  wynosi ………. zł/kWh, poza szczytem wynosi  …………… /kWh, stawka podatku vat …… %, 

cena jednostkowa brutto w szczycie wynosi ……… zł/kWh, poza szczytem wynosi  ……….. zł/kWh, 

e) cena jednostkowa netto energii elektrycznej przy rozliczeniu całodobowym dla grupy taryfowej G 11, 

wynosi ……….. zł/kWh, stawka podatku vat …… % , cena jednostkowa brutto …………… zł/kWh, 

2. Ceny według których rozliczna będzie sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę pozostaną niezmienne 

przez cały czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem  § 6 ust. 8. 

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

indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych  z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 

układach pomiarowo- rozliczeniowych i cen jednostkowych netto energii elektrycznej. Do wyliczonej w oparciu 

o ww. ceny jednostkowe netto należność doliczona zostanie wartość podatku VAT wg obowiązujących 

przepisów. 

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

się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)                       

w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.  
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§ 6 
Płatności 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi ustalonymi 

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………………..., w kwocie ogólnej do wysokości brutto ……….. zł 

(słownie: …………………………………… ), uwzględniającej obowiązujący podatek VAT. 

1a.  W przypadku wykorzystania kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, przed upływem terminu obowiązywania 

umowy, umowa wygasa jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po 

okresie, w którym zawiadomienie o wygaśnięciu umowy dotarło do Wykonawcy. Wykonawca o wygaśnięciu 

umowy natychmiast zawiadomi  Zamawiającego. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną za 

potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną 

energię do dnia rozwiązania umowy.  

1b. Wykonawca na prośbę Zamawiającego udostępni w wersji elektronicznej dane dotyczące wielkości realizacji 

umowy,  wg punktów poboru zgodnych z Załącznikiem nr 2. 

2. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. 

Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-10-07-312  

3. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu należności 

na rachunek bankowy Wykonawcy jeżeli polecenie przelewu zostało dokonane po terminie płatności. Jeśli 

polecenie przelewu zostało dokonane przed terminem płatności faktury za datę zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności 

za dostarczoną energię elektryczną. 

5. Dla każdego okresu rozliczeniowego wystawiona będzie jedna faktura zawierająca załącznik z rozliczeniem 

poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. 

6. Za przekroczenie terminów płatności określanych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania 

odsetek w wysokości ustawowej. 

7. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

8. Podatek VAT lub podatek akcyzowy zostanie zapłacony zgodnie ze stawką podatku obowiązującą na dzień 

powstania obowiązku podatkowego i w tym zakresie podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności 

zmiany umowy. 

9. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość prolongaty 

terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3. Prolongata jest równoznaczna z odstąpieniem od naliczania i zapłaty 

odsetek ustawowych za okres odroczenia płatności. 

10. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 

rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do 

Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

11. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 

Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty 

rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie 

znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty   i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie . 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, 

będzie rachunkiem rozliczeniowym, lub rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, dla 
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którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest 

rachunek VAT. 

13. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem 

rozliczeniowym należącym do Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest 

rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT to: 

 a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

określonym w Umowie, 

 b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 

poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

14. Zapisy ust. 10-13 mają zastosowanie jeśli dotyczą Wykonawcy. 

 
§ 7 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 
 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021r., lecz nie wcześniej 

niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy 

kompleksowej) z poprzednim sprzedawcą, po zawarciu umów dystrybucyjnych a także po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umów do realizacji przez OSD.    

1a. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta do 31.12.2023r.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do rozwiązania dotychczasowych obowiązujących umów kompleksowych 

na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz do przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na usługi 

dystrybucyjne.  

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę, do wykonywania w jego imieniu, w trakcie trwania umowy, niezbędnych 

czynności związanych z przeprowadzeniem procedury zawarcia umowy dystrybucyjnej na nowy punkt poboru 

energii elektrycznej lub wypowiedzenia w jego imieniu obowiązującej umowy dystrybucyjnej, w przypadku 

likwidacji punktu poboru. Wykonawca dokona w/w czynności na podstawie pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającego.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 

1 ustawy P.z.p., w stosunku do treści oferty.  

5.1) Warunki zmiany: 

a) istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie 

przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie);  

b) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy; 

c) zmiana miejsca dostawy (punktu poboru), jeśli dostawa w miejscu wskazanym jest niemożliwa. 

Strony niezwłocznie informują pisemnie o fakcie i ustalają zmianę miejsca dostawy; 

d) dodanie nowego punktu poboru (nowo wybudowanego lub oddanego do dyspozycji obiektu) przy 

pozostającym starym obiekcie (punkcie poboru) do czasu zbycia starego obiektu ( punktu poboru). 

e) zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w związku ze zmianami w strukturze 

organizacyjnej KWP z powodu likwidacji punktów, zmiany ich lokalizacji, powstanie nowych obiektów 

oraz innych zmian organizacyjnych u Zamawiającego.  

f) zmiana grupy taryfowej lub zwiększenie mocy umownej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

g) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty ogólnej brutto z uwzględnieniem prawa 

opcji na zwiększenie w terminie jej realizacji przewiduje się możliwość wydłużenia terminu realizacji 

umowy na pisemny wniosek jednej ze Stron, maksymalnie do 3 m-cy w granicach kwoty ogólnej 

brutto umowy z uwzględnieniem prawa opcji na zwiększenie. 

h) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; 
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i) zmiana terminu realizacji reklamacji, w przypadku gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego, strony niezwłocznie informują pisemnie 

o fakcie i ustalają jednorazową zmianę terminu załatwienia reklamacji; 

j) zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej 

innych przyczyn niezależnych od Stron umowy, powodujące konieczność zmiany terminu realizacji 

umowy, o czas trwania tych przyczyn; 

k) gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-

gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych 

zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi 

Zamawiającego na szkodę. 

l) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- stawki podatku od towarów i usług pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem 

procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania 

dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 

dopuszczalności zmiany cen za energię. 

5.2) Ponadto dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,.   

5.3) Wymienione powyżej warunki zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

5.4) Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące 

określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, Strony niezwłocznie 

informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

6. 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. 

7. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w §7 ust. 6 lit. a , 

pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, a w przypadku jej 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, pod rygorem 

nieważności niniejszej Umowy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, że umowa o świadczenie usług dystrybucji została 

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

ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest energia 

elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

9. Zamawiający może odstąpić od Umowy albo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:  

a) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii do wszystkich obiektów Zamawiającego w okresie 

obowiązywania Umowy.  

b) Przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesję lub zezwolenia bądź 

dokumenty niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i nie przekaże Zamawiającemu aktualnych 

dokumentów, 

c) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego,  

d) Wykonawca wykonuje umowę sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, 

a w szczególności przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne i przepisami do niej 

wykonawczymi,  

e) Wykonawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim, nie wskazanym w ofercie.  

f) Wykonawca realizuje umowę nienależycie i nie zmienia zachowania pomimo wezwania na piśmie. 

10. W przypadkach, o których mowa w  ust. 9, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, nie później niż do dnia wygaśnięcia umowy.  
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11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo jej rozwiązaniu powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

12. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość i nie powoduje utraty uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych. 

 

 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego w kwocie wskazanej w § 6 ust. 1 . 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w 

kwocie wskazanej w § 6 ust. 1, poza przypadkiem, który określa ust. 3 

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 odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może naliczyć kare umowną za brak przedłożenia kopii umowy z Podyktowaną lub dalszym 

Podwykonawcą lub/i o której mowa w § 9 ust. 5 polecenia przekazu o którym mowa w § 9 ust. 8 w wysokości 

1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

5. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej.  

6. Wysokość kary umownej zostanie określona w nocie obciążeniowej ze wskazaniem tytułu z jakiego wynika jej 

zapłata, wraz z określeniem terminu zapłaty nie dłuższego niż 14 dni od daty doręczenia noty. 

 
§ 9 

  PODWYKONAWCY 
 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość przedmiotu niniejszego zamówienia,  

z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

przedmiotu zamówienia Podwykonawcom w zakresie: …………………………………… następującym Podwykonawcom 

……………………………………………… /nazwy (firmy) podwykonawców/. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których 

pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

4. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są dostawy stanowiące część zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą).  

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 

mowa w § 8 ust. 4 Umowy. 

6. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  o podwykonawstwo, wymaga dopełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 5 i ust. 8.   

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią zawartej umowy 

przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik Nr 2  do niniejszej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa 

w §8 ust. 4 Umowy. 

9. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców. 
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10. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 10 
DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem 

Zamawiającego, oraz dotyczących zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, w których 

posiadanie wszedł w trakcie wykonywania niniejszej umowy lub w z związku z wykonywaną umową. Pozyskanych 

informacji Wykonawca nie może użyć do innych celów niż związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nie 

może ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być 

ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy o 

ochronie informacji niejawnych. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji niejawnych 

niezbędnych do realizacji umowy - zostaną one przekazane zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie informacji 

niejawnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz wynikających 

z Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz RODO Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia informacji o tych zdarzeniach, a wynikłą z tego faktu szkodą obciąży Wykonawcę. 

 
§11 

SIŁA WYŻSZA 
 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie 

zostało spowodowane wydarzeniem będącym obiektywnie poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia niniejszej 

umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do jej wykonania, 

oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy albo Zamawiającego, nie dotrzymanie zobowiązań 

przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez 

dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń 

celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie 

przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ustęp pierwszy niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

 

§ 12 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych  osób uprawnionych do realizacji 

przedmiotu zamówienia udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu związanym z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający 

poleca przetwarzanie w zakresie opisanym powyżej. 

2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący swoją działalność przetwarza udostępnione dane osobowe   

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych zawarte  
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w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem” 

oraz wynikających z niego aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu 

ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy zawodowej danych, przez osoby które upoważnia 

do przetwarzania w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie trwania upoważnienia tych osób, jak i po 

jego ustaniu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia. 

 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część: 

1) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej - zgodny z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

2) Polecenie przekazu (wzór). 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……/ZP/2020 

                                                                               zawartej w dniu ……………………. 
/wzór/ 

 

 

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., 

z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400, ul. Kwiatowa 10, 

 

PRZEKAZ 
 

 Ja niżej podpisany …..……….…………………….……………….., uprawniony do reprezentowania  Wykonawcy – 

             (imię i nazwisko) 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………, 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 na podstawie art. 9211 ustawy - Kodeks cywilny oraz zgodnie z umową nr …..../ZP/2020 zawartą w dniu ………….…. r., 

pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400,  ul. Kwiatowa 10, - 

Zamawiającym, a Wykonawcą,  

 

oświadczam, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zapłaty  
 

na rzecz Podwykonawcy –……………………………………………………………………………..…………….., 
  (nazwa i adres podwykonawcy) 

 

kwoty …………………………………… zł (słownie: ………………………………….. złotych), 

stanowiącej wymagalne wynagrodzenie przysługujące Podwykonawcy, za wykonane zadania:  

…………………………………………………………………………………….., zgodnie z umową nr …………….….... zawartą w dniu ……………. r., 

pomiędzy ……………………………………………….. - Wykonawcą  a Podwykonawcą. 
          (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy                         

kwoty ……………….……………… złotych, o której mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę tej kwoty. 

 
 
 

…………………………………….. 
data i podpis własnoręczny 

 

 

 
 


