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PROJEKT 

 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu …………………….  

 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 

Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez 

Dyrektora Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu KRS, 

 

zwanym dalej Zamawiającym,   

 

a  

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

………………………………………………………………………………………………… NIP 

……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

Łącznie zwanymi Stronami 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr M-2373-10/2022 prowadzonego w trybie 

podstawowym z negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2019), zwanej dalej „ustawą”, strony zawierają umowę następującej treści. 

 

PRZEDMIOT I CENA UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej 

sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SP ZOZ MSWiA w 

Koszalinie w lokalizacji : 

a) Koszalin ul. Szpitalna 2, 

b) Słupsk ul. Lelewela 58, 

c) Słupsk ul. 3 – go Maja 96. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywać 

się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.) z aktami wykonawczymi, przepisami 

Kodeksu Cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej umowy, z 

Taryfą Wykonawcy, Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przepisami ustawy z dnia 11 



SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin  Załącznik nr 6 do SWZ 
 

Nr postępowania: M-2373-10/2022  Strona 2 z 7 

 
 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. Zm.) a także 

zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

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

………wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których 

ma być sprzedawana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.   

 

§ 2 

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi sprzedaży i dystrybucji 

będzie rozliczana zgodnie z ceną podaną w formularzu ofertowym i formularzu cenowym 

stanowiącym integralną część umowy – załącznik nr 1 do umowy. 

2. Cena określona w ust 1 uwzględnia wszystkie koszty i składniki, w tym podatek VAT związane z 

wykonaniem zamówienia. 

3. Maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla Umowy 

nie przekroczy kwoty: …………………………………….……………………. netto (słownie: 

…………………………………………………………….……………………..…….), 

………………………………………………………………………………………………. brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………..…….). 

wskazanej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy 

4. Należność za dostarczoną i zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (liczników) zainstalowanych 

w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej. 

5. Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów 

wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, wynikających ze zmian w przepisach 

prawnych. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy 

ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na 

podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę 

tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w 

życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do korekty. 

6. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot 

zostanie doliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wyliczenia należności w 

fakturze, nie później jednak niż 30 dni od daty otrzymania tej faktury. Wykonawca zobowiązany 

jest do odniesienia się do reklamacji w terminie 7 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku 

uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty faktury. Złożenie 

reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia faktur z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej.  W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

9. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu w formie 

elektronicznej następujących dokumentów: faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujących, 

duplikatów faktur, załączników do faktur (zwanych dalej „fakturami” lub „fakturami 

elektronicznymi”). Zgoda może być cofnięta przez Zamawiającego w każdej chwili. 

10. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i 

czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. 

11. Pliki z fakturami nie mogą być skompresowane, np. w formacie *ZIP, ani być zamieszczane 

pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Faktur przesłanych przez 

Wykonawcę z naruszeniem zdania poprzedniego, nie uważa się za skutecznie dostarczonych 

faktur elektronicznych.  
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12.  Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy świadczące o załączeniu 

faktur elektronicznych, np. „faktura…”, „korekta faktury…”, zaś w treści wiadomości e-mail winien 

znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.  

13. Strony wskazują następujące adresy e-mail do przekazywania faktur elektronicznych i 

zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli 

zostały wysłane/odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:  

a) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: 

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

b) Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e- 

mail: faktury@poliklinika.koszali.pl 

14. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 13 nie wymaga podpisania aneksu 

do niniejszej Umowy. 

15. Za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową 

odbiorcy wiadomości. 

16. W przypadku awarii systemu informatycznego uniemożliwiającego dostarczenie faktur w formie 

elektronicznej dopuszcza się dostarczanie faktur w wersji papierowej na adres siedziby 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

18. Wynagrodzenie za  dany miesiąc rozliczeniowy płatne będzie po zakończonym okresie 

rozliczeniowym w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT płatne przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze. 

19. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych 

wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zaprzestaje 

przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia 

następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu 

zezwolenia.  

20.  Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 19 wymaga formy pisemnej. 

21. Wykonawca udostępnienia nieodpłatnie informacji w sprawie zasad rozliczeń, aktualnych 

Taryfach, danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie dostawy i sprzedaży energii 

elektrycznej do obiektów objętych Umową. 

22. Wykonawca poinformuje z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmiany na 

piśmie o zmianach warunków niniejszej Umowy wynikających ze stosowania obowiązujących 

przepisów Prawa energetycznego, jak również ze zmian przepisów Prawa energetycznego. 

 

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia należy realizować przez okres 12 miesięcy tj. od 1.01.2023 r. do dnia 

31.12.2023r. 

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających.  

4. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn, o których nie miał wiedzy 

w chwili zawarcia Umowy, a które to przyczyny powodują, że dalsze wykonanie Umowy grozi 

Wykonawcy rażącą stratą. 

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi oraz 

przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz 

mailto:faktury@poliklinika.koszali.pl
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zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy w zakresie zachowania standardów 

jakościowych. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub przedmiotu 

zamówienia określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokościach i na zasadach określonych Prawem 

energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamawiającemu standardy jakości obsługi a w 

szczególności: 

a) przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczania energii elektrycznej z sieci, 

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

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

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

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci, 

d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową, 

e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 

f) powiadamianie zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie 

energii elektrycznej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;  

b) zabezpieczania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, 

w tym plomb legalizacyjnych, na wszystkich elementach układów pomiarowo- 

rozliczeniowych oraz zabezpieczeń głównych;  

c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną;  

d) pobierania mocy i energii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach 

określonych w Umowie; 

4. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć moc umowną do obiektów w ramach określonych 

przez Odbiorcę w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. 

5. Zamawiający oświadcza, iż szacunkowe zużycie energii elektrycznej określone w SWZ stanowi 

jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie w 

stosunku do wartości tam określonych dla Zamawiającego. 

6. Zmniejszenie szacowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w 

dokumentacji przetargowej. 

7. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od szacunkowego zużycia energii elektrycznej w 

zakresie zamówienia podstawowego określonego w SWZ), uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 

zobowiązany jest w każdym przypadku stosować określone w § 2 ust. 1 ceny energii. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 5 

1. *) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi. 

2. *) Wykonawca oświadcza, iż część zakresu przedmiotu zamówienia zrealizuje  

z udziałem podwykonawców. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 

umowy z Podwykonawcami : 

a) …………………………………. w zakresie…………………………………………………. 

b) …………………………………. w zakresie …………………………………………………  

3. Ilekroć w niniejszym zapisie jest mowa o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej, należy 

przez to rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane przez 
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podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę  z kolejnym 

podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne. 

*) wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić. 

 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 6 

1. Zamawiający, stosownie do art. 439 oraz 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

zmiany zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą 

obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Odbiorca dopuszcza 

wprowadzenie zmian w treści Umowy, o czym poinformował Wykonawcę  umieszczając 

informację w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie:  

a. zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki;  

b. zmiany ilości PPE wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, przy czym zmiana ilości PPE 

wynikać może np. z włączenia punktu poboru przez Odbiorcę, z likwidacji punktu poboru, 

zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie Zamawiającego;  

c. zmiany, której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy;  

d. wystąpienia potrzeby zmiany zawartej Umowy z włączeniem zmiany polegającej na 

zwiększeniu jej wartości na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy; 

e. konieczności wprowadzenia polegających na dostosowaniu Umowy do aktualnych przepisów 

prawa w przypadkach innych niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach 

prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami technologicznymi. 

 

KOMUNIKACJA STRON I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 

 

1. Strony zobowiązane są do informowania się o:  

1) zmianach adresów oraz zmianach numerów telefonów osób wyznaczonych do nadzoru nad 

realizacją Umowy. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, korespondencja przekazana 

na dotychczasowy adres lub e-mail, uważana jest za doręczoną;  

2) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, adresów; 

3) zmianach osób reprezentujących strony. Ww. zmiany nie wymagają formy aneksu do 

Umowy.  

2. Wykonawca wyznacza dedykowanego do współpracy z Zamawiającym opiekuna biznesowego: 

Pana/Panią ……………………………………….………………………tel.……………………….. 

email………..…………. 

3. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą: 

 Pana/Panią ………………………………………………………………tel. 

…………………………email …………………… 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 3, odbywać się będzie w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Do momentu powiadomienia drugiej 

Strony domniemywa się, że osoba wskazana do tej pory jest nadal upoważniona do współpracy 

z drugą Stroną. 
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5. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o 

uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w 

ramach realizacji niniejszej Umowy, oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.  

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w  2 - 3 dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,  

7. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 - 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami 

niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej 

Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej 

Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz archiwizacji.  

8. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 

niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy 

posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron 

Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez 

kontakt, o którym mowa w ust. 9. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych można kontaktować się:  

a) z ramienia Zamawiającego – 

……………………………….………………………………………………………..  

b) z ramienia Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym 

miedzy innymi: 

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja umowy; 

b) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z 

realizacja niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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§ 10 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu 

rzeczowo sądowi w Koszalinie. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.   

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy formularz cenowy  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


