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dodatek nr 5 do SWZ 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWNIENIA UMOWY DOSTAWY PCZSzp/TP-MN/7/2022 

 
Zawarta dnia ...................................w Drezdenku. 
pomiędzy: 
1. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, kapitał zakładowy 505tys.zł., prowadzącą Szpital Powiatowy 
w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. 
reprezentowaną przez: 

• …………………………………… 

zwaną w dalszej części Zamawiającym,  
a 

2. ………………………………………….…………………………………………………..............……………..
… reprezentowanym przez: 

• ................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

 

o następującej treści: 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, nr sprawy 
PCZSzp/TP-MN/7/2022, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami poniżej 215 tys. 
euro, na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
Ustawą. 
 

§1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

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

elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

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

i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnych umów związanych ze świadczeniem usług dystrybucyjnych 

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym 

Zamawiający ma zawartą umowę o świadczenie takich usług na czas nieokreślony. Niniejsza Umowa reguluje 

wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.  

5. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru 

wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, określone są w Umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych 

pomiędzy Zamawiającym a OSD tj.: ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

6. Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami, dla których dokonuje zakupu energii elektrycznej. 

 

§2 

Postanowienia wstępne 

1. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo Energetyczne. 

2. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy, 

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, 

c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

d) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ……………. z dnia ………………. r., wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do …………………… 

e) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD na czas nieokreślony. 

3. Użyte w Umowie pojęcia należy rozumieć następująco: 
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a) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD określająca ich wzajemne 
prawa i obowiązki, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez okres co najmniej obowiązywania  

b) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez OSD i zatwierdzana przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, określająca procedury i sposób wykonywania czynności związanych 
z ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną. Tekst aktualnej IRiESD zamieszczany jest 
w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki oraz dostępny jest na stronie: www.operator.enea.pl, a także 
udostępniany do publicznego wglądu we wszystkich punktach obsługi klientów OSD. 

c) Miejsce dostarczania – punkt w sieci, do którego dostarczana jest energia elektryczna, będący jednocześnie 
miejscem jej odbioru. 

d) Moc umowna – moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci jako wartość maksymalna, wyznaczona 
w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach                
15-minutowych. 

e) Nielegalny pobór energii elektrycznej – pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z całkowitym 
lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję na ten układ, mającą 
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

f) Okres rozliczeniowy – ustalony w Umowie przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami 
rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

g) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy 
w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 
tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 
połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. 

h) Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające 
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas realizację Umowy, któremu nie można zapobiec, ani 
przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski 
żywiołowe, w tym pożar, trzęsienie ziemi, huragan; akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan 
wyjątkowy, blokady itd.; działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; strajki powszechne lub inne 
niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje. 

i) Taryfa Sprzedawcy – zbiór cen energii elektrycznej i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany 
przez Sprzedawcę i wprowadzony do stosowania, jako obowiązujący określonych w nim odbiorców.  

j) Taryfa OSD – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzony 
do stosowania jako obowiązujący określonych w nim odbiorców. 

k) Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, 
w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także 
układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej oraz 
rozliczeń za tą energię.  

 

§3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) posiadania aktualnej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajdują się 

miejsca dostarczania energii elektrycznej, 

b) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

zgodnie z warunkami Umowy, 

c) niezwłocznego złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w przewidzianym w umowie terminie, 

mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 

d) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę 

sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz 

podejmie w imieniu Zamawiającego - na podstawie Pełnomocnictwa, po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym, niezbędne czynności zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw. 

e) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej 

pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, 

f) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej 

w ramach tej Umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zakupu energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 



 3 

b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

c) uregulowania należności za energię pobraną przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, 

d) przekazania danych i informacji niezbędnych w procedurze zmiany sprzedawcy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę w przypadku rozwiązania umowy 

na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania. 

4. Strony zobowiązują się do: 

a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-
rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię, 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń 
za dostarczoną energię. 

5. 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. 

 

§4 

Standardy jakościowe obsługi. Bonifikaty  

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

przepisami Prawa energetycznego. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy 

bonifikaty.  

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

bonifikat w wysokościach określonych ustawą Prawo energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami 

do ww. ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych 

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

odbiorców. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

w przypadku klęsk żywiołowych oraz innych przypadków siły wyższej. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej, związane ze 

świadczeniem usług dystrybucji - za które odpowiedzialność ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego. 

 

§ 5 

Bilansowanie handlowe 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest, jako pokrycie strat wynikających 

z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 

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

zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do OSD oraz Operatora 

Systemu Przesyłowego.  

 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Ceny energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.  
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający nie będzie obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami za zakupioną energię 

elektryczną, poza cenami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatku 

akcyzowego oraz waloryzacji wynagrodzenia, opisanej w §7, przy czym zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.  

4. Wartość zapłaty przysługującej Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi:  

kwoty złotych netto: ………………. (słownie złotych netto:…………….); 
kwoty złotych brutto: ……………… (słownie złotych brutto: ……………). 
- i może ulec zmianie w wyniku okoliczności określonych w ust. 3. 



 4 

5. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 80% szacowanej ilości energii 
elektrycznej dal każdego z pakietów. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane ilości przedmiotu zamówienia to ilości szacunkowe. W przypadku 
przekroczenia ilości przedmiotu zamówienia, dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na warunkach 
zawartych w ofercie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu danych z OSD 
dla żadnej z taryf. 

§7 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia dostarczania energii przez Wykonawcę:  

a) Wykonawca zobowiązuje się w każdym kolejnym miesiącu do obniżenia ceny jednostkowej wskazanej w 

załączniku nr 1 do umowy, jeżeli wyliczona miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24, publikowanego na 

stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn., w oparciu o dane z danego miesiąca będzie wykazywała 

spadek indeksu o co najmniej 5% w porównaniu do miesięcznej średniej arytmetycznej wartości indeksu TGe24 

z miesiąca rozpoczęcia świadczenia dostaw energii. W przypadku spełnienia ww. warunku cena wskazana w 

załączniku nr 1 do umowy będzie obniżona do wartości wyliczonej wg wzoru : 

Cm = 1,3 * RDm + 77,  
 
gdzie: 
m – dany miesiąc rozliczeniowy; 
C - nowa cena w miesiącu „m”;  
RDm – miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24 w miesiącu „m”. 
 

b) Wykonawca uprawniony jest w każdym kolejnym miesiącu do podwyższenia ceny jednostkowej wskazanej w 

załączniku nr 1 do umowy, jeżeli wyliczona miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24, publikowanego na 

stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn., w oparciu o dane z danego miesiąca będzie wykazywała 

wzrost indeksu o co najmniej 15% w porównaniu do miesięcznej średniej arytmetycznej wartości indeksu 

TGe24 z miesiąca rozpoczęcia świadczenia dostaw energii. W przypadku spełnienia ww. warunku cena 

wskazana w załączniku nr 1 do umowy będzie podwyższona do wartości wyliczonej wg wzoru: 

Cm = 1,3 * RDm + 77,  
 
gdzie: 
m – dany miesiąc rozliczeniowy; 
C - nowa cena w miesiącu „m”;  
RDm – miesięczna średnia arytmetyczna indeksu TGe24 w miesiącu „m”. 

- jednak nie więcej niż 20% od ceny jednostkowej zawartej w załączniku nr 1 do umowy. 

 §8 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD. 

2. Należność Sprzedawcy za sprzedaną Zamawiającemu faktyczną ilość energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla każdego miejsca dostarczania, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej 

ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych 

i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w załączniku nr 1 do Umowy. Do wyliczonej należności 

Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

3. Odczyty rozliczeniowe energii elektrycznej z układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach 

Zamawiającego, dokonywane będą przez OSD. 

4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, stanowiącym szczegółowy podział odbiorów energii elektrycznej 

Zamawiającego. 

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD. 

6. Wymagana forma płatności – do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury pod warunkiem, że faktura 

dostarczona zostanie do Zamawiającego w terminie najpóźniej do 14 dni przed upływem terminu płatności. Jeżeli 

faktura dostarczona zostanie do Zamawiającego w terminie krótszym, termin płatności liczony będzie od daty 

wpływu do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych 

obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu, jeżeli dane te nie będą zamieszczone w treści faktury. 
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8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych 

nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona 

korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 

9. Sposób ustalania wielkości korekty, o której mowa w ust. 8 określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Energii 

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

energią elektryczną (Dz. U. z 2019r, poz.503ze zm.). 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

11. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać 

pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

12. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, 

dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 

do 14 dni od daty jej otrzymania. 

13. Wniesienie pisemnej reklamacji, o której mowa w ust. 12 nie wstrzymuje biegu terminu płatności faktury, o którym 

mowa w ust. 6 do chwili pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o rozpatrzeniu reklamacji.   

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 2810069579. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………. 

§9 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię 

elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności określonego w §7 ust. 6, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu 

do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez 

OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej na wniosek Wykonawcy nastąpi po uregulowaniu zaległych należności 

za energię elektryczną i nie będzie obciążone dodatkowymi opłatami ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej 

wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego. 

§10 

Okres obowiązywania Umowy.  

1. Wykonawca zobowiązany do sprzedaży energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 

01.08.2022 r). 

2. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 ilość zrealizowanych dostaw nie przekroczy łącznej ilości energii 

wskazanej w poszczególnych pakietach, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, umowa może być przedłużona - w 

drodze aneksu, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania dostaw odpowiadających łącznej ilości energii w danym 

pakiecie.  

§11  

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy. 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot 

w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna 

na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, 

b) Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia, 

c) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

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

w szczególności przepisami przywołanymi w §2 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, 

f) Wykonawca nie uwzględnia bonifikat należnych Zamawiającemu,  

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

3. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust.2, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 456 

Ustawy. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy dotarło 

do Wykonawcy, chyba, że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania 

Umowy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

6. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron 

pomimo pisemnego wezwania rażąco (w sposób niedopuszczalny) i uporczywie (w sposób powtarzający się 

wielokrotnie) narusza warunki Umowy. 

7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań 

z niej wynikających. 

8. W terminie do 3 dni od daty wszczęcia procedury cofnięcia koncesji/ zezwolenia w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej w obszarze objętym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego 

o tym fakcie. 

§12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności w granicach 
dopuszczonych Ustawą oraz określonych w SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

a) zmianę warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych, 

b) przedłużenie terminu obowiązywania umowy w okolicznościach wskazanych w §10 ust. 2; 

c) obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych; 

d) okresowe obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych (promocje, kampanie reklamowe, itp.) - ceny ulegają 

obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego); 

e) zmianę zaoferowanych cen jednostkowych w sytuacji ustawowej zmiany podatku akcyzowego. 

f) związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbioru energii wymienionych w Załączniku nr 1 

do umowy. Rezygnacja z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy 

może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku 

zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 

g) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, 

jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z procedury zmiany sprzedawcy.  

h) zmianę cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT, pod warunkiem, iż zmianie nie ulega zaoferowana cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji 

asortymentowych. O zmianie (wraz z podaniem podstawy prawnej) Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem. Zmiana ta skutkuje z dniem wejścia w życie nowej 

stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy w zakresie stawki VAT i nie wymaga aneksu. 

 

§13  

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy 

poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości: 

a) w przypadku dokonywania bilansowania handlowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy 

lub właściwymi przepisami prawa – w wysokości 2% wartości brutto umowy wskazanej w §6; 

b) w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji lub 

zezwoleń bądź innych dokumentów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 

2% wartości brutto umowy, wskazanej w §6; 

c) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w §6. 

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

zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów zakupu energii 

elektrycznej zakupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek odstąpienia od wykonania Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Wysokość odszkodowania z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy 
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rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, 

która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Wykonawcą. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto, wskazanej 
w §6. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Ustawę, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz 

z aktami wykonawczymi. 

2. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyższej umowy 

na osoby trzecie. 

4. Nie dopuszcza się ustanawiania żadnych zabezpieczeń należności wynikających z zawartej umowy. 

§15 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 – szczegółowa oferta cenowa oraz miejsca dostarczania energii,  

- Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

                                                                                      

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr PCZSzp/TP-MN/7/2022 

 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 

 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, NIP 2810069579, kapitał zakładowy 
505 000,00zł, 

reprezentowana przez: 

• …….. 

zwaną   dalej   Zamawiającym,  

 

niniejszym udziela pełnomocnictwa: 

 

…………………………………………….. 

reprezentującemu: 

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

zwaną dalej Wykonawcą  

 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

 

1. Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Reprezentowania przed OSD w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy, wynikającą z zawartej 

przez Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Dopełnienia niezbędnych czynności i formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej, o której mowa w pkt. 1 i 2. 

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 
 
Drezdenko, dnia …………………………. 
 

 

 

 


