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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  
 
 

Umowa  nr Z00/2020/…… 
 
 

W dniu  …………………………2020r.we Wrocławiu pomiędzy: 

 

ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350789, NIP: 898-216-74-37, REGON: 

021125219, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

zwaną  dalej Zamawiającym,  

 

a 

………………………………………………..…………….z siedzibą ……………….………………………………………….  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla ……………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem ………………………………………………….., reprezentowaną przez  

………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 10, 39 i nast.   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 
 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Umowa niniejsza nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

przyłączeniem i opomiarowaniem, wchodzących  w zakres odrębnej umowy o świadczenie 

usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD), zawartej z Tauron Dystrybucja 

S.A. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019r., poz. 755 z późn. 

zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,  
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2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. 

zm.), 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 

1843). 

§ 2 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje energię elektryczną do punktów poboru energii 

(PPE) Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną 

numer……………………………….. z dnia …………………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3. Łączna szacowana ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy prognozowana jest na poziomie (+/- 10%)  8.200,00 MWh.  

Określone przez Zamawiającego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu szacunkowe zużycie 

energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości, ani nie może być podstawą roszczeń ze 

strony Wykonawcy. Faktyczne zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb poszczególnych PPE Zamawiającego i niezależnie od wielkości zużycia 

cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 6 Umowy pozostaje stała. 

4. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia energii nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny 

jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 6 Umowy. 

5. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby 

Zamawiającego, który jest odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13 a ustawy z 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe (w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) 

dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy i ponosi wszelkie koszty z tym 

związane. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorcy  w 

grupie taryfowej B  lub na podstawie danych pomiarowych z układów pomiarowych 

przystosowanych do korzystania z zasady TPA. 

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

określonej w §6 ust. 1Umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów  

i obowiązków wynikających i/lub związanych z bilansowaniem handlowym/nie dokonywaniem 

bilansowania handlowego. 

§4 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia zostały 

określone w obowiązujących przepisach tj. przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo Energetyczne i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ww. ustawy. 
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2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu  przysługuje 

prawo bonifikaty  według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia  

6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503) lub w każdym później wydanym 

akcie prawnym  dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy, którego dotyczy bonifikata, a jeśli 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. 

§ 5. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa; 

b. terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną; 

c. powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej  

w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych  

w poszczególnych punktach poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

b. sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, 

ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

c. w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub przedmiotu zamówienia 

określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy; 

d. przyjmowanie od Zamawiającego, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii 

elektrycznej. 

§ 6. 

1. Dostawa energii  elektrycznej  będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej określonej w ofercie przetargowej, która wynosi w taryfie B-23  

…………………………………….. zł netto/1MWh, ……………………………… zł brutto/1MWh. 

2. Wartość szacunkową niniejszej Umowy strony określają na kwotę ……………………….. brutto 

(słownie złotych: ……………………………..). 
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3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. 

4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość pobranej energii 

elektrycznej oraz wysokości należnego wynagrodzenia(iloczyn ilości faktycznie zużytej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych otrzymanych od 

OSD  i ceny jednostkowej energii elektrycznej wskazanej w ust. 1). 

§ 7. 

1. Należności wynikające z faktur VAT wskazanych w § 6 Umowy będą płatne w terminie 

……………………dni od daty  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 

dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. Wszelkie 

wpłaty z tytułu wykonania niniejszej Umowy dokonywane będą przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 

Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja 

winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak 

odpowiedzi przez Wykonawcę w wskazanym terminie uznaje się za uwzględnienie reklamacji 

Zamawiającego w całości. 

3. Za przekroczenie terminu płatności określonego w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczania odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej kwoty począwszy od następnego 

dnia po terminie zapłaty do dnia zapłaty. 

4 Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię 

elektryczną lub w przypadku gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych 

wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio 

wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez OSD. 

2. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także  w stosunku 

do ilości zużytej energii wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia 

Wykonawcy pisemnej reklamacji wraz z załączoną sporną fakturą. Wykonawca ma obowiązek 

rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W tej sytuacji zawieszeniu ulega 

bieg terminu, o którym mowa § 6 ust 1 Umowy, do czasu wystawienia skorygowanej faktury. 

Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia w ciągu 14 

dni od dnia doręczenia poczytuje się za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji 

zgłoszonej przez Zamawiającego Wykonawca wystawi niezwłocznie skorygowaną fakturę.  

3. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości obejmuje okres występowania 

nieprawidłowości lub  błędów w danym okresie rozliczeniowym. 
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4. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość nieprawidłowości lub  błędu wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę do 

wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres 

doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych 

przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona 

przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

ostatniego niniejszego ustępu. W przypadku gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy 

jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, 

podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej 

za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo 

wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w następnym okresie rozliczeniowym. W 

korekcie należy uwzględnić sezonowość poboru energii oraz inne udokumentowane 

uwarunkowania mające wpływ na wielkość poboru energii. 

5. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na 

najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata podlega doliczeniu do kolejnej wystawianej faktury 

VAT. 

§ 9. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2020 roku do dnia 31.12.2020r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego w 

sposób ciągły i niezakłócony przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD oraz 

dokonać wszelkich czynności i uzgodnień z OSD w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej Umowy, w tym przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy – w razie takiej 

konieczności. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu wykonania przez niego zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę. 

6. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru  lub zwiększenie mocy  dokonywane 

będzie bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

7. Warunkiem koniecznym dla realizacji Umowy jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b. Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

8. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta z OSD pozostanie 

ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej  
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w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie 

usług dystrybucji.  

3.  Wykonawca oświadcza, że przez cały okres Wykonywania przedmiotu Umowy posiada 

 i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia, koncesje, zezwolenia, decyzje,  

a także inne niezbędne do właściwego wykonania niniejszej Umowy dokumenty.  

W  przypadku utraty ważności któregokolwiek z wymaganych dokumentów, w okresie 

wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany  jest na miesiąc przed  upływem ważności 

danego dokumentu dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument ( lub promesę) ważny co 

najmniej na okres obowiązywania Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z OSD, do sieci którego 

podłączone są PPE Zamawiającego./Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, nie później niż do 

dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej Generalną Umowę 

Dystrybucji z OSD, do sieci którego podłączone są PPE Zamawiającego.1 

§ 10 

1. Rozwiązanie/wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec 

drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy druga Strona pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 14-

dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości narusza warunki Umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności, gdy: 

a. otwarto likwidację Wykonawcy, 

b. Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, 

pomimo pisemnego upomnienia oraz wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu 

na usunięcie uchybienia przez Wykonawcę 

c. Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję lub 

zezwolenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 3  w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy. 

5. Umowa rozwiązuje się także w przypadku zrealizowania przez Wykonawcę 

szacunkowej ilości dostaw wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy lub w 

przypadku zrealizowania przez Wykonawcę dostaw na kwotę określoną w § 6 ust. 

2 umowy 

 

                                                 
 



7 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  w wysokości 5 % wartości szacunkowej Umowy, 

określonej  w § 6 ust 2Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5 % wartości szacunkowej Umowy, 

określonej w § 6 ust. 2 Umowy. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie,  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.  

4. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 12. 

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty  

w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały 

wpływ na realizację Umowy; 

2) zmiana  jednostkowej ceny za 1 MWh w przypadku : 

a. zmiany podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena 

netto pozostanie bez zmian; 

b. zmiany przepisów skutkujących zmianą wysokości stawki podatku akcyzowego 

kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.  

Zmiany obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych i nie dotyczą 

wynagrodzenia za energię elektryczną dostarczoną przed dniem wejścia w życie tych 

zmian. 

§ 13. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustaw – 

Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Kodeks Cywilny oraz inne obowiązujące 

akty prawne. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 

z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 

będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
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4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze 

stron pod rygorem nieważności. 

5. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca 

będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub 

współpracujących  z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, 

stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy  przez Zamawiającego , w tym także 

dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego.  

6.  Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób,  

o których mowa w ust. 5 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach  

w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej 

Wykonawcy pod adresem: ………………………………………………………..Zamawiający jest 

zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w 

zdaniu poprzednim” 

 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

2. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Oferta cenowa (Załącznik Nr 1 do SIWZ) - Załącznik Nr 1 do Umowy 

2) Koncesja na obrót energią elektryczną - Załącznik Nr 2 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

………………………………………….. 

 

  

………………………………………….. 

 


