
 

 
1 

UMOWA 

nr CSIOZ/……/2017 

zawarta w dniu ……………………………….  roku w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą  

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 

001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

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

na podstawie …………………………………… 

a 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………… 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr……………. została zawarta umowa zwana dalej „Umową” 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, 

zgodnie z charakterystyką oraz z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w ofercie 

Wykonawcy złożonej w postępowaniu. 

2. Umowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do 

wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w zależności 

od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja Umowy nie może 

rozpocząć się wcześniej niż od dnia 2017-12-01 od godziny 00:00. 

3. Podane w załączniku nr 1 do Umowy zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie 

wartość orientacyjną i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 

elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 

z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilości energii elektrycznej. 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje, ani nie 

stanowi umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
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2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.), zwanego dalej „OSD”, 

z którym Zamawiający zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ww. 

ustawy Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., 

poz.  459, z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesji, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy 

i postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na potrzeby realizacji Umowy w zakresie punktów poboru 

wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Punktami poboru”, zawrzeć 

jednocześnie obowiązujące, niżej wymienione umowy: 

1) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD; 

2) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD lub innym podmiotem umożliwiającej 

Wykonawcy bilansowanie handlowe związane z realizacją Umowy. 

5. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy 

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

związanych z jej wykonaniem, są: 

1) po stronie Zamawiającego: … , tel.: …, e-mail: … lub … , tel. …, e-mail: ... 

2) po stronie Wykonawcy: … , tel.: …, e-mail: … lub … , tel. …, e-mail: ... 

6. Zmiana osób lub danych kontaktowych wymienionych w ust. 5 powyżej nie stanowi zmiany 

Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego zawiadomienia. 

7. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej dla Punktów poboru określone są w Załączniku nr 1 do Umowy. 

§ 3. 

Oświadczenia Stron 

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

ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy.  

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

……………… z dnia……………. zmienioną decyzjami: ………………………wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz że termin jej obowiązywania nie jest krótszy niż 

cały okres obowiązywania Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy zawarte z OSD działającym na terenie Miasta 

Stołecznego Warszawa umożliwiające Wykonawcy dostawę energii elektrycznej do siedziby 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych OSD.  

 

§ 4. 

Zobowiązania Stron 

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

elektrycznej dla Punktów poboru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych, w tym określonych w § 7 Umowy; 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności wynikających ze zużycia energii elektrycznej, 

zapewniającej poprawność rozliczeń pomiędzy Stronami; 

3) udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektu objętego Umową; 

4) przyjmowania reklamacji Zamawiającego zgłaszanych na adres e-mail: ………………..lub 

telefonicznie na nr tel.………………………………; 

5) udzielania nieodpłatnie informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym Umową; 

6) rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji. 

3. Wykonawca na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zobowiązuje się 

terminowo poinformować właściwego operatora OSDo zawarciu Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym; 

3) terminowego regulowania należności powstałych na podstawie Umowy; 
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4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej 

w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych  

w poszczególnych Punktach poboru; 

5) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, 

w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej, 

jeśli będą miały wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-

rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. 

5. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach  

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

realizację Umowy, a w szczególności na rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli prawidłowości wskazań 

układów pomiarowych. 

§ 5. 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. z 2017 r., 

poz. 220, z późn. zm), bilansowanie handlowe oznacza zgłaszanie operatorowi systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe 

do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii 

elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 

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

handlowe dla energii elektrycznej dostarczonej 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 lub wskazań układów pomiarowych. 

3. Wynagrodzenie wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione jest 

w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 6 ust. 1 Umowy.  

§ 6. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi, o której mowa 

w § 1 ust. 1, stanowi iloczyn ceny jednostkowej netto powiększoną o obowiązującą stawkę 
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podatku VAT określonej w ust. 2 poniżej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej 

wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy i wynosi……….. zł brutto (słownie: 

……………………………….), w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 

2. Cena jednostkowa energii elektrycznej za 1 (jedną) KWh wynosi…….. zł netto 

(słownie:…………), co stanowi ……….. zł brutto (słownie:…………), w tym 

obowiązująca stawka podatku VAT. 

3. Energia elektryczna będzie rozliczana za rzeczywiście dostarczoną ilość energii elektrycznej, 

według ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w ust. 2 powyżej powiększoną 

o obowiązującą stawę podatku VAT, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

Umowy. 

4. Cena jednostkowa netto/brutto nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, 

z wyjątkiem przypadków określonych w § 8 Umowy. 

5. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii elektrycznej odbywać się będą w miesięcznych 

(kalendarzowych) okresach rozliczeniowych na podstawie odczytów stanów licznika (układów 

pomiarowo-rozliczeniowych) zgodnie ze stosowanym przez OSD okresem rozliczeniowym. 

6. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla Punktów poboru, jako iloczyn ilości faktycznej dostarczonej/zużytej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych 

w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, 

o której mowa w ust. 2 powyżej. 

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

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Zamawiający ureguluje należności za energię elektryczną na podstawie ilości 

energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej, za okres doby, 

obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez 

układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez 

liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta. W wyliczaniu wielkości korekty zostanie 

uwzględniona przez Wykonawcę sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne 

udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

8. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie 

układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 
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9. Jeżeli błędy wskazane w ust. 8 powyżej spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur i dostarczenie jej Zamawiającemu w sposób określony w ust. 13 poniżej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu na koniec miesięcznego okresu 

rozliczeniowego faktury rozliczeniowe odrębnie dla każdego Punktu poboru. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu w sposób określony w ust. 

13 poniżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu 

do realizacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionych faktur w postaci 

elektronicznej lub papierowej na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl, w 

terminie do dnia 2018-12-18 

14. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji swoich należności wynikających 

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Umowy nastąpi ze środków finansowych 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach odpowiedniego Planu 

Finansowego Wydatków Bieżących. Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 

 

§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie … 

w  wysokości … zł (słownie:…) tj. 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa 

w § 6 ust. 1. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej PZP. Za zgodą Zamawiającego 

Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na 

który należy dokonać zwrotu. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6 zostanie zwolnione: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2)  w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrąceń kar umownych bez 

potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie (pokrycie) przez 

Zamawiającego z  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należności powstałych 

w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych.  

 

§ 8. 

Standardy jakościowe/bonifikata 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty w wysokości określonej w tych przepisach.  

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

rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy a jeżeli 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. 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części lub 

wypowiedzenia Umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
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2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający według swojego wyboru, uprawniony jest do potrącania naliczonej kary 

umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie terminu, 

sposobu, zakresu realizacji przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub zasad płatności 

wynagrodzenia: 

1) w przypadku gdy nastąpiła zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego; 

2) w przypadku konieczności zmiany ilości Punktów poboru energii; 

3) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które będą miały 

wpływ na realizację Umowy lub wysokość ceny jednostkowej wynikającej z Umowy; 

4) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawierania Umowy, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią 

i celem. 

2. Określone w ust. 2 okoliczności stanowiące podstawę dokonania zmian Umowy stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu, 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

§11. 

Rozwiązanie, odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, według 

własnego wyboru, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, 
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w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

powodująca, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji 

o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego.  

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

do odstąpienia jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia określonego w § 1 

ust. 2 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

5. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

 Postanowienia końcowe  

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.). 

3. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

Załącznik do Umowy: 

Załącznik – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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