
                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ

 Projekt umowy

Umowa Nr …...../Z/2019

zawarta  w  dniu  …................  w  wyniku  postępowania  przetargowego  o  zamówienie  publiczne
nr 4316/2019 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy
w  Olsztynie  VIII Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  KRS  0000026179
NIP 848-16-30-309 Kapitał zakładowy: 20 475 000,00 PLN - reprezentowaną przez:

1) Andrzeja Bujnowskiego   -              Prezesa Zarządu
2) Janusza Roszkowskiego   -             Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…............................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru najkorzystniejszej oferty
w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 4316/2019  zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.) na
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dostarczanej dla Punktów Poboru
Energii  Zamawiającego,  wymienionych  w  Załączniku  Nr  1  do  niniejszej  umowy,  za
pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  należącej  do  lokalnego  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (dalej OSD), zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i opisem przedmiotu zamówienia, które wraz z ofertą
złożoną przez Wykonawcę stanowią integralne załączniki do umowy.

2. Nie jest przedmiotem umowy dystrybucja energii elektrycznej.
3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  koncesję  na  obrót  energią  elektryczną  wydaną  przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Wykonawca  oświadcza,  że  ma  stosowną  umowę  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego

(OSD),  umożliwiającą  sprzedaż  energii  elektrycznej  do  obiektów  Zamawiającego  za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego, przy czym w przypadku niedotrzymania
standardów  jakościowych  obsługi  określonych  obowiązującymi  przepisami  prawa
energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej
prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.

6. Przedmiot umowy winien spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

§ 2
Obowiązywanie umowy

1. Przedmiot  zamówienia  będzie  dostarczany  w  okresie od  dnia  01.01.2020r.  do  dnia
31.12.2020r.

2. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy
Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności o którym mowa w § 3 ust. 6.
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3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje po uregulowaniu zaległych należności
za energię elektryczną.

§ 3
Zasady rozliczeń

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

2. Ceny określone w tabeli powyżej, wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej
pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 11.

3. Ceny określone w ust. 1, wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej zawierają
podatek akcyzowy dla energii elektrycznej, naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Do  cen  sprzedaży  energii  elektrycznej  określonych  w  ust.  1,  Wykonawca  doliczy  należny
podatek VAT, naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Należność  Wykonawcy  za  pobraną  energię  elektryczną,  miesięcznym  w  okresie
rozliczeniowym, obliczana będzie jako suma iloczynów ilości sprzedanej energii elektrycznej dla
każdego  PPE  Zamawiającego  określonego  w  Załączniku  Nr  1  w  każdej  strefie  czasowej
określonej  w  taryfie  zgodnie  z  ust.  1  niniejszego  paragrafu  i  ceny  energii  w  danej  strefie
czasowej taryfy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Należność  Wykonawcy  za  sprzedaną  energię  elektryczną  będzie  rozliczana  na  podstawie
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  w  formie  papierowej  za  poszczególne  okresy
rozliczeniowe,  przelewem  na  wskazany  rachunek  bankowy
tj …...............................................................................,  w terminie  30 dni  od daty  wystawienia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej.

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu na

podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD
za każdy okres rozliczeniowy przy zastosowaniu cen netto i stawek netto określonych w ust. 1
niniejszego paragrafu. 

9. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  pozyskania,  od  OSD  danych  pomiarowo-
rozliczeniowych niezbędnych do realizacji umowy.

10. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, stwierdzenia nieprawidłowości
jego  wskazań  potwierdzonego  przez  OSD (do  czasu naprawy  bądź  wymiany  układu)  ilość
dostarczanej  energii  elektrycznej  strony  uzgadniają  w  drodze  wzajemnego  porozumienia,
a w przypadku  jego  braku  ilość  ta  jest  ustalana  na  podstawie  średniodobowego  zużycia
z poprzedniego  miesięcznego okresu  rozliczeniowego pomnożonego  przez  liczbę  dni  braku
prawidłowego pomiaru.

11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź zmiany przepisów prawa co do wysokości lub
zasad  obciążania  podatkiem  akcyzowym  ceny  określone  w  ust.  1  zostaną  odpowiednio
zmienione przez Wykonawcę o wartość wynikającą z tych zmian.

12. Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT w przypadku:
a) zmiany danych pomiarowo-rozliczeniowych dokonanych przez OSD,
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Grupa taryfowa

Cena netto energii elektrycznej czynnej [zł]

Całodobowa

[zł/MWh]

Grupa taryfowa C11 X X X

Grupa taryfowa B23

I strefa – szczyt 
przedpołudniowy 

II strefa – szczyt 
południowy 

III strefa – 
pozostałe 

godziny doby 



b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) błędnego wystawienia faktury.

13. W przypadku  braku otrzymania  wskazań  liczników od Operatora  Systemu Dystrybucyjnego
w terminie,  dopuszcza  się  dokonanie  rozliczenia  za  sprzedaną  energię  elektryczną  za  ten
okres,  na  podstawie  zużycia  za  poprzedni  miesięczny  okres  rozliczeniowy.  Po  otrzymaniu
odczytu od OSD, Wykonawca dokonuje korekty rozliczenia.

§ 4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  informowania  Wykonawcy  o  wszelkich  okolicznościach
mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia sprzedanej energii elektrycznej oraz
zmianach w umowie dystrybucyjnej zawartej z OSD, w szczególności o zmianie grupy taryfowej.

2. W  ramach  niniejszej  umowy  oraz  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  bilansowanie  handlowe  w  rozumieniu  art.  3  pkt.  40  ustawy  Prawo
energetyczne.

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

4. Zamawiający  oświadcza,  że  wszystkie  prawa  i  obowiązki  związane  z  bilansowaniem
handlowym wynikające z niniejszej umowy, przysługują Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

6. W przypadku niedotrzymania  standardów jakościowych obsługi  określonych obowiązującymi
przepisami  Prawa  energetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielenia  bonifikat
w wysokości  określonej  prawem  energetycznym  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy.

§ 5
Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży  energii  elektrycznej  dla  PPE  Zamawiającego
w miejscach  poboru  określonych  załącznikiem  Nr  1  do  niniejszej  umowy  oraz  obciążania
Zamawiającego należnościami wynikającymi z rzeczywistego poboru energii elektrycznej przez
PPE określone w Załączniku Nr 1, na warunkach określonych w niniejszej umowie w okresie jej
trwania.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe umowy sprzedaży energii elektrycznej
oraz prowadzenie rozliczeń z tego tytułu jest Wykonawca. Wszelkie koszty niezbilansowania
ponoszone są przez Wykonawcę.

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego  z  przyczyn leżących po  stronie  Wykonawcy w wysokości  dwumiesięcznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za sprzedaną energię.

2. Zastrzega się prawo do odszkodowania na rzecz Zamawiającego ponad wartość należnych kar
umownych.

3. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy  lub  zaprzestanie  w  dostawie  energii
elektrycznej wynikającej z siły wyższej.

§ 7
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  do  odstąpienia  od  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  było  można  przewidzieć  w  chwili  jej  zawarcia
niezwłocznie  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  wspomnianych  okoliczności.  W  takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części
umowy.

          Strona: 3/6



2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą.

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

§ 8
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony  dopuszczają  zmiany  umowy  w  zakresie  zmiany  cen  na  korzystniejsze  dla
Zamawiającego.

2. Powyższa zmiana nie może skutkować zmianą ceny jednostkowej (za wyjątkiem określonym
w ust.1) wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia
w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy
zachowaniu  niezmiennej  ceny  netto.  Zmiana  w  tym  przypadku  nastąpi  automatycznie,  nie
wymaga formy aneksu.

4. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie,  chyba że konieczność wprowadzenia  takich
zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego
aneksu z zastrzeżeniem ust. 3.

6. Zmiana  umowy jest  możliwa  tylko  w  zakresie  wynikającym z  treści  art.  144  ustawy  prawo
zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku
ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie  wyznaczonym
przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

7. W  szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której
danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-wykonawczymi umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),
3) elementów formalnych umowy.

8. Strony  ustalają,  że  w  granicach  dyspozycji  art.  144  ustawy  Pzp  oraz  na  wniosek
Zamawiającego, dla obiektów/punktów odbioru wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy możliwe jest, w ramach zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
7  ustawy  Pzp,  zwiększenie  lub  zmniejszenie  liczby  punktów  poboru  wymienionych
enumeratywnie w opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które
będzie  dokonywane  na  podstawie  zmiany  przedmiotowego  załącznika  bez  konieczności
renegocjowania warunków umowy. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do niewykorzystania
pełnego  wolumenu   energii  elektrycznej.  Zwiększenie  punktów  poboru  lub  zmiana  grupy
taryfowej  możliwe jest  jedynie w obrębie  grup taryfowych,  które zostały  ujęte  w SIWZ oraz
wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy.

§ 9
Osoby do kontaktów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
a) od strony Zamawiającego         –    Robert Pawlukowski  tel. 607-367-577
b) od strony Wykonawcy              –     ….............................................

2. Strony umowy oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1, są przez nie upoważnione do
dokonywania  czynności  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  nie  są  natomiast
uprawnione do zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji, wskazanych w
ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej
stronie.

3. Korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy odbywać się będzie w drodze pisemnej
na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w drodze elektronicznej na poniższe adresy e-
mail:
a) adres e-mail osoby uprawnionej Zamawiającego – pawlukowski.r  @s  zpital.elk.pl
b) adres e-mail osoby uprawnionej Wykonawcy      – …...........................................

          Strona: 4/6

mailto:janczewski.m@szpital.elk.pl


§ 10
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach świadczonych usług jest „Pro-Medica”
w Ełku Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku, ul. Baranki 24. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i ich
podanie  w zakresie  niezbędnym do tego celu  jest  konieczne.  Dane nie  są przekazywane żadnym
nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby
upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty przetwarzające, współuczestniczące
w realizacji  usług,  na  podstawie  zawartych  przed  administratora  umów.  Administrator  zapewnia
organizacyjne i  techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym
możliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez
okres  przedawnienia  roszczeń  przysługujących  administratorowi  danych  i  w  stosunku  do  niego.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełnienia
oraz  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  przetwarzania  ich  danych
niezgodnie z przepisami.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą polubownego
rozwiązania,  będą  rozstrzygane  zgodnie  z  przepisami  prawa  przez  sąd  właściwy  dla
Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) nie  stanowią  inaczej  oraz  prawo  energetyczne  wraz  z  aktami
wykonawczymi.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

4. Integralną częścią umowy jest:
a) Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy'
b) formularz ofertowy Wykonawcy,
c) formularz asortymentowo-cenowy. 

                     
                              WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 1
do Umowy Nr …...../Z/2019
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Dane teleadresowe punktu

L.p lokalne OSD miejscowość ulica / nr nr PPE/FPP nr licznika

1 19-300 EŁK KONOPNICKIEJ 1 50436752 C11

2 19-300 EŁK 90455667 C11

3 SZPITAL P1 19-300 EŁK BARANKI 24 303.0013488 B23

4 SZPITAL P2 19-300 EŁK BARANKI 24 303.0006832 B23

Nazwa
Punkt odbioru

kod 
pocztowy

obecna 
grupa 

taryfowa

PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNA

PGE 
DYSTRYBUCJA

PL_ZEBB_2805
002346_04

PRZYCHODNIA 
LECZENIA UZALEŻNIEŃ

PGE 
DYSTRYBUCJA

ARMII KRAJOWEJ 
29/31

PL_ZEBB_2805
022352_07

PGE 
DYSTRYBUCJA

PL_ZEBB_2805
000920_08

PGE 
DYSTRYBUCJA

PL_ZEBB_2805
000921_00


