
DA.ER.232.65.2019 

 

DZIAŁ III SIWZ  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

 

zawarta w Płocku w dniu .......................2019 r. pomiędzy: 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP:  

774-24-72-620 reprezentowaną przez: …………………………………………………, zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

nr ……………………., NIP: ……………………………. reprezentowaną na podstawie 

………………………………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i 

świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 

2020 - 2021”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U z 2018 poz. 1986 z późn. zm. ) zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług dystrybucji dla 

wszystkich punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy, na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do w/w ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

Cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach i 

postanowieniach niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada: 

a) koncesję numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na obrót energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) umowę przesyłu energii elektrycznej z operatorem systemu przesyłowego firmą PSE. 

3. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (24 miesiące) określono 

w wysokości 703 124 kWh. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii określoną wg wskazań 

urządzeń pomiarowych i cen określonych w Formularzu cenowym, które stanowią integralną 

część umowy. 

 

§2 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.  

 

 

 

 



 

§ 3 

Oświadczenia 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną i będzie ją posiadał przez cały okres 

trwania umowy, 

b) posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, posiadającego aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na 

którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek:  

a) sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia jej dostarczania do miejsc wskazanych w 

wykazie punktów poboru mocy, z uwzględnieniem zapisów §12 ust 1 lit. e), 

b) zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej rozpoczynając realizację zamówienia, 

c) zapewnić parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

d) przyjmować przez cała dobę ewentualne zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania 

energii elektrycznej z sieci pod numer telefonu ……………,  

e) zapewnić do bieżących kontaktów osobę pełniącą funkcję „opiekuna” Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

f) bezzwłocznego, przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

g) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci. 

 

§ 5 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej 

albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego 

okresu rozliczeniowego. 

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

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

niezbilansowaniem. 

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

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

handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma obowiązek:  



a) pobierać moc i energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach 

określonych w umowie, 

b) utrzymać należącą do niego wewnętrzną instalację odbiorczą w należytym stanie 

technicznym, 

c) terminowo regulować należności za energię elektryczną oraz inne należności związane  

z dostarczaniem tej energii, 

d) umożliwiać upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy – dostawcy energii, dostęp, 

wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń 

znajdujących się na terenie lub w obiekcie odbiorcy, w celu przeprowadzania prac 

eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

e) zabezpieczać przed uszkodzeniem układ pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia 

główne na warunkach ustalonych w umowie, jeżeli znajdują się na terenie lub w obiekcie 

odbiorcy, 

f) niezwłocznie informować Wykonawcę o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość 

niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w 

dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach. 

 

§ 7 

Wartość umowy 

1. Wartość prognozowanego umownego wynagrodzenia z tytułu przedmiotowej umowy 

należna Wykonawcy wynosi …………………….. zł netto (słownie: 

…………………………………………………………………. ), co stanowi wraz z należnym 

podatkiem VAT w wysokości 23% kwotę ………………………………… (słownie:). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało obliczone zgodnie w formularzem Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zasady rozliczeń 

1. Rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi 

dystrybucyjnej odbywać się będzie wg grup taryfowych określonych przez Zamawiającego, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Rozliczenie za usługę dystrybucji energii odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych 

stosowanych przez OSD wg faktycznej ilości dostarczonej energii, w oparciu o ceny 

jednostkowe zgodnie ze złożoną ofertą, indywidualnie dla każdego punktu poboru. 

3. Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych stosowanych 

przez OSD wg faktycznego zużycia energii, w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie z 

obowiązującą ofertą, indywidualnie dla każdego punktu poboru. 

4. Rozliczenie każdego roku kalendarzowego winno nastąpić na podstawie f-ry wystawionej 

najpóźniej do ostatniego dnia lutego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej 

w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Oznacza to, że prognozowana ilość energii 

określona w § 1 ust. 3 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, co może wpłynąć na 

ostateczną wartość prognozowanego umownego wynagrodzenia.  

5.1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zakupu mniejszej ilości energii. 

5.2. Przekroczenie kwoty, o której mowa jest w ust. 5 powyżej nie zwalnia Zamawiającego od 

obowiązku płatności należności (nadwyżki). 



6. Należności za pobraną energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT Wykonawca jest 

uprawniony do wystawiania faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT na 

dzień powstania zobowiązania.  

7. Faktury za pobraną energie elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów należących do Mazowieckiej Uczelni Pubicznej w Płocku zostaną podzielone na 

trzy ze względu na lokalizację obiektów i będą obejmowały następujące lokalizacje: 

a) I faktura: dla obiektu przy ul. Kościuszki 20, 

b) II faktura: dla obiektu przy ul. Nowowiejskiego 6, 

c) III faktura dla pozostałych obiektów, tj. przy ul. Gałczyńskiego 28, Pl. Dąbrowskiego 2, 

Nowe Trzepowo 55, ul. Drętkiewicza 8. 

8. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia 

faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w rozbiciu na poszczególne punkty poboru. 

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

faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w 

terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi 

fakturę korygującą. 

11. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne. 

 

§ 9 

Standardy jakości obsługi 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w 

przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w 

wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 10% prognozowanego umownego wynagrodzenia brutto za 

przedmiot umowy, określonego w § 7 ust.1 umowy, poza przypadkiem, który określa ust. 8. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w 

wysokości 10% prognozowanego umownego wynagrodzenia. 



3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową karę umowną w wysokości 10 000,00 zł w 

przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie o którym 

mowa w § 2 umowy. 

4. W przypadku wystąpienia braku energii elektrycznej spowodowanej awarią lub planowanym 

wyłączeniem, które spowodują szkodę Zamawiającego mają zastosowanie właściwe przepisy 

rozporządzenia z dnia 06.03.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 503 ze zm.) Ministra Gospodarki w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną. 

5. W sytuacji określonej w ust.3 i 4 Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kary z wystawionej przez siebie faktury lub Zamawiający wystawi Wykonawcy 

notę obciążeniową. 

7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości 

ustawowej. 

8. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§11 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, w 

przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

umowy, 

c) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia od umowy. 

4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§12 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

zmian w zakresie: 

a) cen jednostkowych netto za świadczenie usługi dystrybucji w okresie obowiązywania 

umowy, w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych „Taryf Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego” zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

cennika Operatora Dystrybucyjnego, a także w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, 

b) m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w 

przypadku wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska 

żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), 



c) zmiany mocy umownej w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

d) dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów, 

e) zmniejszenia liczby punktów poboru mocy w przypadku zaistnienia takiej konieczności 

m.in. przy przekazaniu, sprzedaży, wynajmie obiektu innemu właścicielowi. W takim 

przypadku zastosowanie będzie miał 1 miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana dokonana będzie w formie pisemnego aneksu i nie 

będzie miała wpływu na pozostałe zapisy umowy a Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

prawo roszczeń z tego tytułu, 

f) zmiany grupy taryfowej w ramach cen podanych w ofercie, w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby, 

g) ceny jednostkowej energii elektrycznej i stawek opłat określonych dla kompleksowej 

dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, w 

przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub 

innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy 

prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej. W takim przypadku ceny zostaną powiększone o kwotę wynikającą z 

obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 

h) danych teleadresowych, zmiany siedziby i nazwy, NIPu, REGONu, osób reprezentujących 

strony itp. Podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

i) okresów rozliczeniowych na jednomiesięczne w przypadku montażu liczników zdalnego 

odczytu.  

2. Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian 

i korekt przedstawionych warunków handlowych. Korekty te nie mogą jednak wprowadzać 

zmian  niekorzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu za 

wyjątkiem zmian określonych w § 12 ust. 1 lit. a) oraz lit. g). 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz opis 

przedmiotu zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2018r., poz. 1986 z poźn. zm.) i przepisy ustawy – Kodeks 

Cywilny oraz ustawy Prawo energetyczne. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

 

 

Punkt poboru - bud. Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Adres 

 

Taryfa Moc 

umowna 

kWh 

 

 
 

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, ALO            

PPE: PL 0037710001490584 

C 12a(L1) 

 

 10,5  

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock,  ALO 

PPE: PL 0037710001490483 

C 12a(L2)  10,5  

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, SWFS 

PPE: PL 0037710001490685 

C 12a(L1,2)  32,5  

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, WNHS, 

WNEI    

PPE: PL 0037 7101 1626 0782 

C 23(L1,2,3)  80  

Pl. Dąbrowskiego 2,09-402 Płock, REKT. 

PPE: PL 0037 7100 0002 2349 

C 12a(L1,2)  32,5  

Pl. Dąbrowskiego 2 09-402 Płock , REKT. 

PPE: PL 0037710001489978 

C 12a(L1,2)  40  

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, WNZ  

PPE: PL 0037 7101 1626 0075 

C 12a(L1,2)  39  

ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock, DS.      

PPE: PL 0037710001490786 

 C12a (L1,2)  32,5  

ul. Drętkiewicza 8, 09-410 Płock, 

Dom mieszkalny                                                         

PPE: PL  0037710037003702             

C 11  12  

Miejscowość: Nowe Trzepowo, 09-402 

Płock, zespół obiektów                                                         

PPE: PL 0037710001489877 

C 11  10,5  

 


