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UMOWA Nr ADM.  

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych z dostawą energii 

elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716) oraz w wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych, zasadami określonymi w koncesji na obrót energią 

elektryczną oraz zawartych w Umowie. 

2. Umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

wyłonionej w wyniku zapytania ofertowego, nr sprawy Adm.250………….. 

3. Umowa nie obejmuje postanowień związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i 

opomiarowaniem, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej 

przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucji (dalej zwanym jako OSD). 

4. Energia elektryczna dostarczana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego 

(odbiorcy końcowego), co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 

rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne. 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:  

1) punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

2) Umowa GUD - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a właściwym terenowo dla punktów 

poboru energii przedsiębiorstwem energetycznym (OSD) w celu realizacji umowy sprzedaży 

energii zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przyłączonym do sieci tego operatora; 

3) faktura rozliczeniowa - faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych; 

4) okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami urządzeń do pomiaru 

parametrów energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD; 

5) Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716). 

 

§2 

Warunki szczegółowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii 

elektrycznej dla punktów poboru, których dokładny adres oraz charakterystykę energetyczną 

zawierającą: nr licznika, moc zamówioną, grupę taryfową oraz przewidywane zużycie energii w 

ciągu jednego roku kalendarzowego, określono w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Szacowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający planuje zakupić w okresie 

obowiązywania Umowy do punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 wynosi łącznie 

300,60 MWh, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu 

lub zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych 

kosztów. 

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

handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej w ramach Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego 

profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych 

określonych w Załączniku nr 1 i wskazań układów pomiarowych. Koszty wynikające z dokonania 

bilansowania uwzględnione są w cenie sprzedaży energii elektrycznej. 

5. Zmiana sprzedawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego złożenia OSD w imieniu Zamawiającego, 

zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 5 dni od dnia podpisania 

umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości zgłoszenia oraz uwzględnienia 

uwag i zastrzeżeń do zgłoszenia podanych przez OSD, a w przypadku negatywnej weryfikacji 

do ponownego niezwłocznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy OSD. 

3) Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dokonania zgłoszenia zmiany sprzedawcy 

poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zgłoszenia i udostępnić dane 

przekazane OSD. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o pozytywnej 



 Nr sprawy: ADM.250.13.2021.MS- Załącznik nr 2 wymagane postanowienia umowy 

 

Strona 2 z 5  

weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez OSD lub o uwagach i zastrzeżeniach, jakie 

wnosi OSD do przesłanego zgłoszenia. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o numerze ……………………… 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną umowę GUD z przedsiębiorstwem energetycznym 

świadczącym usługę dystrybucji na obszarze, na terenie którego znajduje się punkt poboru energii 

elektrycznej w obiekcie Zamawiającego. 

8. Dostawa energii do poszczególnych punktów poboru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci 

dystrybucji należącej do OSD właściwego dla obszaru, na którym znajdują się punkty poboru 

energii Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego na 

podstawie umowy ma być dostarczana energia elektryczna. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada zawarte umowy na świadczenie usług dystrybucji z 

właściwym dla danego terenu OSD. 

§ 3 

Standardy jakości, kary 

1. Standardy, jakości obsługi Zamawiającego zostały określone zgodnie z Ustawą i przepisami 

wykonawczymi wydanych na jej podstawie. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi oraz w innych przypadkach 

niewymienionych wprost w Umowie, w tym za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej 

Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek 

określonych w Rozporządzeniu 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 2019, 

poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

3. W przypadku jednostronnego zakończenia umowy przez Wykonawcę, w szczególności w następstwie 

przesłania zapowiedzi wstrzymania dostaw energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 

00/100). 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz  

   obowiązującymi przepisami prawa, 

2) udzielenie Pełnomocnictwa Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i  

             nieodwoływania go w okresie obowiązywania Umowy, 

3) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

4) niezwłoczne informowanie Wykonawcy o zdarzeniach mających istotny wpływ na   

             realizację Umowy takich jak: zmiana taryfy dystrybucyjnej, zmiana mocy     

             zamówionej, przerwy w poborze energii trwające dłużej niż 24h (awarie,  

             modernizacje, planowe wyłączenia) lub trwałe zmniejszenie poboru energii o wartość  

             przekraczającą o 30% zadeklarowane zapotrzebowanie na energię w przeliczeniu na  

             pobór dzienny. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostawa energii elektrycznej zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą i warunkami  

             Umowy, 

2) przestrzeganie standardów jakościowych dostarczanej energii, 

3) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego, w sprawie rozliczeń i  

              udzielania odpowiedzi na nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia  

              wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 5 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych, obliczana będzie 

jako iloczyn sprzedanej energii ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych 

i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w ust. 2 wynikających ze złożonej oferty 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. Ilość sprzedanej energii elektrycznej dla każdego punktu 

poboru określonego w Załączniku nr 1 do umowy, będzie ustalana indywidualnie na podstawie odczytu 
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wskazań urządzeń pomiarowych dokonanych przez upoważnionych przedstawicieli OSD, zgodnie z 

okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

2. Za zużytą energię elektryczną w ilości określonej zgodnie z ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

 wynagrodzenie w wysokości            netto  zł/kWh (MWh), powiększonej o należny podatek VAT. 

3. W ustalonej wartości netto uwzględnione zostały takie czynniki cenotwórcze jak akcyza i aktualnie 

obowiązujące prawa majątkowe w postaci świadectw pochodzenia energii elektrycznej. 

4. Po otrzymaniu danych od OSD w zakresie odczytów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

wystawienia zbiorczej faktury i przesłania jej na adres Zamawiającego. 

5. Sprzedawca w przypadku otrzymania odczytów od OSD w terminie dłuższym niż okres rozliczeniowy 

ma prawo wystawić faktury z wartością prognozowaną, a następnie dokonać ich korekt po otrzymaniu 

odczytów rzeczywistych od OSD. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia przez 

Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczania 

faktur drogą poczty elektronicznej na adres faktura@szczecin.wsa.gov.pl 

7. W przypadku przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z ust. 6 powyżej Wykonawca wskaże w 

umowie adres poczty e-mail, z którego faktury będą wysyłane. 

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 6 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie wskazanych punktów poboru energii elektrycznej w dniu jej 

podpisania, jednak dostawa energii nie rozpocznie się wcześniej niż od dnia 01.01.2022 roku.  

2. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zamiany 

sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich 

punktów poboru objętych Zapytaniem, nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. 

3. Termin zakończenia dostawy energii elektrycznej określa się na dzień 31 grudnia 2022 roku. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w zakresie poszczególnych PPE na skutek wystąpienia zmian 

organizacyjnych u Zamawiającego lub utraty przez niego tytułu prawnego do obiektu objętego 

niniejszą Umową. 

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostanie ważna przez cały 

okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, pomimo wcześniejszego wezwania 

do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu; 

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec  Wykonawcy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku 

wygaśnięcia w trakcie trwania Umowy koncesji na obrót energią, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  lub umowy GUD zawartej między Wykonawcą a OSD na obszarze, 

na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej. 

3. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o jego przyczynie. 

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy do dnia jej rozwiązania. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli 

Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię przez okres co najmniej 30 dni po upływie terminu 

płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu zamawiającego i udzieleniu mu dodatkowego terminu 

7 dni na zapłatę. Wstrzymanie dostarczania energii nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W 

przypadku wstrzymania dostarczania energii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania 

energii. 

5. W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

mailto:faktura@szczecin.wsa.gov.pl
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§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć: 

1) zmniejszenia lub zwiększenia dostaw w przypadku zmiany zużycia ilości energii  

elektrycznej wg wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych; 

2) zmiany taryfy w przypadku korzystniejszych rozliczeń dla Zamawiającego; 

3) zmiany mocy umownej, w przypadku konieczności wynikających z uwarunkowań  

zewnętrznych; 

4) zmiany w wykazie zasilanych obiektów, w przypadku zmian faktycznych; 

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mająca 

wpływ na wysokość podatku VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli w trakcie realizacji Umowy nastąpiła 

zmiana stawki podatku VAT mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia - Wykonawca skoryguje 

odpowiednio wynagrodzenie uwzględniając nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. W przypadku zmiany 

stawki podatku akcyzowego ceny jednostkowe będą mogły być skorygowane tylko i wyłącznie o kwotę 

wynikającą z ww. zmiany. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy 

to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku 

akcyzowego jeszcze nie dokonano; 

6) zmiany terminu realizacji Umowy; 

7) przekształcenia którejkolwiek ze Stron Umowy; 

2. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za  

  wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwot podatków, o których mowa 8 

ust. 1 pkt 5 powyżej lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany Ustawy 

prawo energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych 

do wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną 

wówczas powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 

przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, 

z zastrzeżeniem, że ww. brak aneksu nie dotyczy zmiany stawek podatku akcyzowego. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich 

uzasadnienie. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem 

umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w 

planowanych terminach dostawy. 

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron Umowy 

nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-

prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli 

zostanie sporządzone na piśmie i doręczone drugiej Stronie. 

6. Zmiana osób wskazanych w § 9 niniejszej Umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi 

zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się 

do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. 

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie 

i doręczone drugiej Stronie. 

 

§ 9 

Osoby właściwe do kontaktu 

Osoby upoważnione do kontaktu w ramach realizacji Umowy: 

1. ze strony Wykonawcy: p.  ………….., tel. ………………. e-mail, ………… 

2. ze strony Zamawiającego: p. ………….., tel. ………………. e-mail, …………  

  

 

§ 10 
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Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

4. W razie zaistnienia sporu sądowego, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. Integralnymi załącznikami do Umowy są: 

Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru 

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do umowy nr … na dostawę energii elektrycznej  

WYKAZ MIEJSC DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBJĘTYCH UMOWĄ 

  

 

 

 

Lp. 
Nazwa/miejsce - adres 

obiektu 

Numer licznika / PPE wchodzącego w skład 

układu pomiarowo-rozliczeniowego 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

umowna 

[kW] 
Gr 

przył. 

Nr licznika 

1. 

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny  

w Szczecinie  

ul. Staromłyńska 10  

70- 561 Szczecin 

PLENED00000590000000010389294372 C21 70 IV 96864228 

2. 

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny  

w Szczecinie  

ul. Staromłyńska 10 

 70- 561 Szczecin 

PLENED00000590000000010309990381 C11 9 V 11510676 

3. 

Wojewódzki  

Sąd Administracyjny  

w Szczecinie  

ul. Łaziebna 6 

70-557 Szczecin 

PLENED00000590000000010309985373 C21 70 IV 90908284 


