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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

UMOWA WZÓR 
 
zawarta w dniu ………………….. we Wrocławiu pomiędzy: 

„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem  
KRS 0000353252; wysokość kapitału zakładowego: 260 968 000 zł, Regon: 021173201,  
NIP: 897-175-90-68, 
reprezentowaną przez: 
Łukasza Dudkowskiego Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………… 
z siedzibą: …………………………………………, zarejestrowanym w ……………........................... 
pod numerem …………………………………….., Regon: ………………., NIP: …………………….. 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
zwanych łącznie „Stronami” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania: ZP/PN/9/2020), zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), o następującej treści: 

 
 

DEFINICJE 
§ 1 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
1) „OSD” - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

świadczeniem usług dystrybucyjnych; 
2) „Generalna Umowa Dystrybucyjna” – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze 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; 

4) „Punkt poboru (PPE)” – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 
5) „Okres rozliczeniowy” – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych 

następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 
6) „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 określonych  
w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego; 

7) „Dzień” – oznacza: dni kalendarzowe; 
8) „Dzień roboczy” – oznacza: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 
9) „Kierownik Zamawiającego” – oznacza: osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym; 
10) „Obiekt” – oznacza: budynki szpitala (główny i techniczny) zlokalizowane we Wrocławiu przy 

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 zarządzanego przez „Nowy Szpital Wojewódzki”  
Sp. z o. o.; 



 

Umowa „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. G. A.E. Fieldorfa 2 we 
Wrocławiu” znak postępowania ZP/PN/9/2020 

Strona 2 

11) „Użytkownik obiektu” – oznacza: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - 
Centrum Medycyny Ratunkowej 

12) „Przedmiot umowy” – oznacza: zamówienie obejmujące dostawę (sprzedaż) energii 
elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu - 
realizowane na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

13) „Umowa” – oznacza: niniejszą Umowę wraz z załącznikami. 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy (sprzedaży) energii 
elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 
Wspólny Słownik Zamówień: 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

2. Szczegółowe dane dotyczące poboru energii elektrycznej 
1) Miejsce dostaw: obiekt szpitala zlokalizowany przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2,  

54-049 Wrocław zarządzany przez „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. z siedzibą  
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, w którym działalność medyczną prowadzi Dolnośląski 
Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej. 

2) Parametry techniczne obiektu: 
a) Max moc przyłączeniowa – 6400 kW, 
b) Grupa przyłączeniowa – III, 
c) Grupa taryfowa – B23, 
d) Wsp. Mocy tgφ – 0,4, 
e) Dopuszczalne czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: 

− przerwa planowana jednorazowa : 16h, 

− przerwa nieplanowana jednorazowa: 24h, 

− planowany łączny czas przerw w ciągu 1 roku: 35h, 

− nieplanowany łączny czas przerw w ciągu 1 roku: 48h. 
3) Charakterystyka poszczególnych miejsc dostarczania energii elektrycznej: 

a) Przyłącze nr P1 – budynek techniczny na terenie szpitala: 

− Moc przyłączeniowa – 3200 kW, 

− Moc umowna – 900 kW 

− Kod PPE – PROD_511334999501, 

− Przekładniki prądowe – 150/5, 

− Przekładniki napięciowe – 20/0,1, 

− Lokalizacja układu pomiarowego – stacja transformatorowa przyłączanego 
podmiotu, 

− Własność licznika - przyłączanego podmiotu, 

− Napięcie znamionowe zasilania – 20 kV, 

− Nazwa stacji – R-4021 

− Nazwa linii zasilającej – kabel K-1600, kierunek R-4177. 
b) Przyłącze nr P2 – budynek techniczny na terenie szpitala: 

− Moc przyłączeniowa – 3200 kW, 

− Moc umowna – 650 KW, 

− Kod PPE – PLATAUD151001514045, 

− Przekładniki prądowe – 150/5, 

− Przekładniki napięciowe – 20/0,1, 

− Lokalizacja układu pomiarowego – stacja transformatorowa przyłączanego 
podmiotu, 

− Własność licznika - przyłączanego podmiotu, 

− Napięcie znamionowe zasilania – 20 kV, 

− Nazwa stacji – R-4021, 

− Nazwa linii zasilającej – kabel K-1630, kierunek R-4176. 
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A (zwanego dalej OSD), z którym 
Zamawiający będzie miał zawartą umowę o świadczenie takich usług dystrybucyjnych najpóźniej 
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w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki 
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

4. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 833) i przepisach 
wykonawczych do tej ustawy. 

5. Sumaryczną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie umowy szacuje się 
na 7 654,269 MWh z podziałem na strefy czasowe w następujących wielkościach: 
1) szczyt przedpołudniowy: 1 552,065 MWh, 
2) szczyt popołudniowy: 931,778 MWh, 
3) pozostałe godziny doby: 5 170,426 MWh. 

6. Sumaryczną ilość energii elektrycznej o której mowa w ust. 5 powyżej nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawca 
będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości odpowiadającej 
rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej 
zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez 
Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada zawartą umowę z OSD, z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do 

zawarcia Umowy na warunkach w niej przewidzianych; 
2) posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE decyzją  

nr ……………………… z dnia …………….. na okres od dnia ………………. do dnia 
……………………; 

3) posiada umowę nr ………………, z dnia …………….. zawartą z ………………….., której 
przedmiotem jest świadczenie usług bilansowania handlowego („Umowa Bilansowania”)  
z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB) 
Sprzedawcy/samodzielnie* będzie pełnił funkcję podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe*) niepotrzebne skreślić 

8. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności 
dokumentów opisanych w ust. 7 pkt 1 i/lub ust. 7 pkt 2 powyżej. Wykonawca zobligowany jest  
w terminie nie późniejszym niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych dokumentów, 
przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej zawartej  
z OSD i/lub aktualną koncesję na obrót energią elektryczną. 

9. Zamawiający oświadcza, że: 
1) posiada tytuł prawny do obiektu, do którego dostarczana będzie energia elektryczna; 
2) instalacja, do której będzie dostarczana energia elektryczna jest w dobrym stanie, 

odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie 
zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej; 

3) jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 
o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 722) (dalej Ustawa o podatku akcyzowym), 
tj. nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią 
elektryczną w rozumieniu Ustawy; 

4) nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne, 
energię elektryczną zakupioną od Wykonawcy na podstawie Umowy przeznaczał będzie 
na użytek własny; 

5) nie został wyznaczony Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

10. Wykonawca wykona przedmiot Umowy siłami własnymi z udziałem podwykonawców: 
……………………………….. (nazwa i adres podwykonawcy)  
W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników tak, jak gdyby były to 
działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy*.  
*postanowienia ust. 10 niniejszego paragrafu Umowy zostaną uściślone w momencie 
zawierania Umowy z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie. 

 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 3 

1. Obowiązki Wykonawcy: 
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1) Wykonawca złoży OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenie o zawarciu 
umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz będzie reprezentował Zamawiającego przed 
OSD w procesie zmiany sprzedawcy i dokonana wszelkich niezbędnych uzgodnień; 

− Czynności opisane w pkt 1. Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie 
określonym w IRiESD OSD, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie dostaw wskazanym w §5 Umowy. 
W dniu zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych 
Pełnomocnictw w tym zakresie oraz przekaże wszelkie potrzebne dane. 

− Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu skan dokonanego zgłoszenia 
drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w §7 ust. 4. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 40 
Prawa energetycznego i ponosi wszelkie koszty z tym związane oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych na skutek niedokonania 
bilansowania handlowego, przysługują mu wszystkie prawa i obowiązki związane  
z bilansowaniem handlowym związane z realizacją Umowy, w tym opracowanie i 
zgłaszanie grafików handlowych do OSD.  

3) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców; 
b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 
c) powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem,  

o terminie i czasie trwania planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej  
w drodze indywidualnego zawiadomienia osoby upoważnionej ze strony 
Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą; 

d) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie 
wznowienia dostarczenia energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci; 

e) przystąpienia do usunięcia awarii zgłoszonej przez Zamawiającego wynikłych  
z winy Wykonawcy w okresie 12 godzin od jej zgłoszenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą, a w szczególności do: 
1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 
3) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  

w szczególności o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację 
Umowy oraz danych niezbędnych do dokonania czynności, do których Wykonawca 
zostanie umocowany przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń  
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego 
poboru energii do planu ograniczeń, stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego 
zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

OBSŁUGA/STANDARDY JAKOŚCIOWE/BONIFIKATY 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi. W przypadku 
niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Zamawiający ma prawo do żądania od 
Wykonawcy bonifikaty. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest na podstawie pisemnego 
wniosku, w przypadku uznania jego zasadności, do udzielenia bonifikat w wysokości określonej 
Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy lub 
innym, obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności, aktem prawnym. 

3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 
rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio 
przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy 
bonifikata, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców 
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii  
w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01 listopada 2020r. do dnia 31 października 

2021r. lub do wyczerpania wartości brutto umowy w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako 
pierwsze. 

2. W przypadku wyczerpania wartości brutto umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania 
– Strony uznają, że umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń 
woli. 

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 
§ 6 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony uzgadniają maksymalne wynagrodzenie w kwocie: 
brutto: … zł (słownie: ….), w tym netto: … zł (słownie: …), plus podatek VAT wg 
obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT 
wynosi … %, czyli …zł (słownie: …). 

2. Rozliczenia między Stronami odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych 
skorelowanych z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z Taryfy OSD. 

3. Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w oparciu o dane dotyczące zużycia 
energii elektrycznej przekazywane przez OSD Wykonawcy i następujących cen i stawek 
jednostkowych netto wskazanych w poniższej tabeli. 

Grupa 
taryfowa 

Cena energii elektrycznej Opłata 
handlowa Szczyt 

przedpołudniowy 
Szczyt południowy Pozostałe 

godziny doby 

[zł/MWh] [zł/PPE/m-c] 

B23     

4. Cena jednostkowa energii elektrycznej netto zawiera kwotę podatku akcyzowego. 
5. Podane ceny i stawki jednostkowe będą stałe w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem 

zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na ich wysokość wskazanych w §10 
ust. 2 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Umowy 

6. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.  
7. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak  

i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego 
układu pomiarowo – rozliczeniowego na podstawie rzeczywistych odczytów. Zamawiający nie 
dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowiązań na podstawie szacowanego zużycia energii. 

8. Wykonawca i Zamawiający nie przewidują zainstalowania innego lub dodatkowego układu 
pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez 
dwa odrębne podmioty – Wykonawcę i OSD. 

9. W przypadku niewykorzystania w czasie trwania Umowy, kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu Umowy Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego 
tytułu. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane każdorazowo w terminie 30 dni od daty 
wystawienia prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i umieszczony w wykazie podmiotów 
VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy Wykonawca 
będzie prowadził dla Zamawiającego rachunek wirtualny, Zamawiający weryfikując numer 
rachunku po otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: 
„Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego  
z rachunków wyświetlonych na wykazie” uzna, że rachunek rozliczeniowy  jest poprawny. 

12. Wykonawca każdorazowo: 
1) wystawi fakturę na: „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13,  

50-117 Wrocław” i doręczy do siedziby Zamawiającego: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław. 
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2) niezwłocznie po wystawieniu faktury prześle za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
obraz faktury na adres poczty elektronicznej biuro@nszw.pl.  Przesyłany obraz faktury nie 
stanowi faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Przesłanie obrazu faktury nie wypływa 
na termin jej płatności określony w Umowie. 

13. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w stosunku do 

ilości zużytej energii elektrycznej wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji wraz z załączoną kopią spornej faktury. 

15. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.  
16. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, nierozpatrzenie 

reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia w stosunku do terminu, o którym 
mowa w ust. 14 poczytuje się za uznanie reklamacji.  

17. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego Wykonawca wystawi 
niezwłocznie fakturę korygującą tj. nie później niż w terminie 14 dni od uznania reklamacji. 

18. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP: 8971759068. 
20. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP: ……………………. 
21. Wykonawcy bez wezwania przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę za 

okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca spełnił 
swoje świadczenie niepieniężne i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

 
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY STRONAMI 

§ 7 
1. Do wymiany prowadzonej pomiędzy sobą korespondencji Strony zastrzegają priorytet drogi 

elektronicznej, z zastrzeżeniem posługiwania się adresami mailowymi podanymi poniżej: 
1) adres elektroniczny Wykonawcy: adres wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy. 
2) adres elektroniczny Zamawiającego: adres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy. 

2. Jeśli Strony zmienią adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy i nie poinformują  
o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oświadczenia jednej Strony 
kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugą Stronę adres traktuje się jako doręczone. 
Zmiana adresów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

3. Wykonawca wyznacza na koordynatora odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wykonania 
Przedmiotu Umowy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

4. Zamawiający wyznacza koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wykonania 
Przedmiotu Umowy i właściwy przepływ materiałów i informacji między Stronami,  
w szczególności do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania zgłoszeń, poprawek, 
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy:  

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

5. Każda ze Stron ma prawo do zmiany koordynatorów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego 
paragrafu Umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony.  
W przypadku niepowiadomienia Strony o zaistniałej zmianie, dane ostatniego koordynatora 
traktuje się jako obowiązujące. Zmiana koordynatora nie wymaga sporządzenia aneksu do 
Umowy. 

mailto:biuro@nszw.pl
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6. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy Stronami Umowy będzie kierowana 
na adresy Stron, wymienione w preambule Umowy. 

7. Zmiana adresów wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy nie wymaga sporządzenia 
pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 
KARY UMOWNE 

§ 8 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wypowiedzenie Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawcy przysługiwać będą od Zamawiającego kary umowne za wypowiedzenie ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego netto ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

4. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej 
Umowy. 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania, 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od niej. 

7. Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę 
księgową. 

8. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia noty księgowej. 
9. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga 
odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne). 

WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

§ 9 

1. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce 
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 powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania 
sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 
elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy i obowiązujących przepisów 
Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 10 
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 
niniejszego paragrafu Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) Zmiana ceny netto za 1 MWh – w przypadku zmiany podatku akcyzowego lub zmiany 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na cenę netto. Ceny energii 
elektrycznej zostaną zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie i obejmować będą wyłącznie płatności za dostawy, 
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których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku akcyzowego lub ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa mających wpływ na cenę netto jeszcze nie wykonano. W konsekwencji 
zmiany ceny netto za 1 MWh po doliczeniu należnego podatku od towarów i usług zmianie 
ulegnie cena brutto za 1 MWh 

2) Zmiana ceny brutto za 1 MWh dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 
a) w konsekwencji zmiany ceny netto opisanej szczegółowo w §10 ust. 2 pkt 1 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanek, o których mowa w lit. b powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług. 

3) Zmiana okresu obowiązywania umowy może być dokonana w sytuacji: 
a) nie wyczerpania szacowanej ilości energii elektrycznej  wartości brutto umowy, w 

terminie jej obowiązywania – wówczas Zamawiający może przedłużyć umowę do 
wyczerpania wartości brutto umowy, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy; 

b) zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności 

wprowadzenia przez właściwe organy władzy publicznej jednego ze stanów 
nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 
mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi które skutkować mogą niemożliwością 
realizowania dostaw energii. 
W takim przypadku termin obowiązywania Umowy może ulec odpowiedniemu   
przedłużeniu, o czas, w którym nie było możliwości realizowania Umowy. 

4) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy na 
innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem potencjałem 
technicznym i osobowym; 

5) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego 
z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa  
w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się 
do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których 
wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które 
ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie. 

4. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności: 

1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w umowie, 

2) zmiana danych teleadresowych zawartych w Umowie, 

3) zmiana osób będących Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem Wykonawcy, 
o których mowa w § 7 ust. 3 oraz ust. 4. 

5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 
pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM,  
ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 11 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym,  
a w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej 
wynikających, a także realizuje umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa; 

2) Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wstrzymał dostawę energii 
elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego dostawa ta będzie realizowana 
przez tzw. Sprzedawcę rezerwowego (o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy 
Prawo energetyczne). W takim przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do 
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naprawienia powstałej 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, do czasu zawarcia umowy na dostawę energii z 
nowym Wykonawcą z tym, że nie dłużej niż do dnia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

3) Wykonawca pozbawiony zostanie koncesji na obrót energią elektryczną, 
4) Wykonawca utraci prawo do bilansowania handlowego lub utraciła ważność Generalna 

umowa dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OSD 
5) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 
2. W razie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony dokonają rozliczenia  

z tytułu wykonania części Umowy do dnia jej wypowiedzenia. 
3. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  
w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia; 

2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych za okres 
do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych 
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Stronę 
oraz osób kontaktowych lub innych osób wykonujących w imieniu Strony czynności w zawiązku z 
zawarciem lub wykonywaniem Umowy w następującym zakresie:  

i imię i nazwisko,  

ii pełniona funkcja,  

iii adres e-mail, 

iv numer telefonu. 
3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową oraz 

rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych 
przez Zamawiającego wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy  
(w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych w ramach realizacji przez nią obowiązku informacyjnego wobec tych osób), w 
tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych 
powyżej, przedstawiając tym osobom oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 14 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 
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poz. 1843 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami). 

2. Sporne kwestie powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą się starały 
rozwiązać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać 
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy/Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi 
podpisami elektronicznymi.* (w zależności od wyboru Stron umowy) 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez Wykonawcę. 

 
 
                            ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1  

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej 
„RODO”), informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI”  
Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon: 71 7359301, adres e-
mail: biuro@nszw.pl.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez 
Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: e-mail: 
iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:  
1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię i 

nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, 
2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy  

w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) 
numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 

1) realizacji Umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, której przedmiotem jest 
„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. G. A.E. 
Fieldorfa 2 we Wrocławiu”,  

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy wskazanej 
powyżej lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
1) pracownicy i współpracownicy Administratora, 
2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze związane z działalnością 

Administratora,  
3) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów informatycznych 

niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do przetwarzania dokumentów 
związanych z realizacją Umowy z Wykonawcą. 

7. Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do ich 
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z 
Umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą 
umową. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
3) usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) RODO, to 

znaczy w sytuacji, kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych 
osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te muszą 
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia 
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przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na 
swoją szczególną sytuację na podstawie art. 21 RODO, przy czym Administrator ma prawo 
kontynuować przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
lub jeżeli ważne prawnie uzasadnione interesy Administratora okażą się nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności związanych z tą szczególną sytuacją. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO, 
2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


