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Załącznik nr .5 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

I. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pod nazwą:  

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz 

świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej  

Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie 

energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 

Zamawiającego, tj. firmy Urbis Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, w tym prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną, rodzaje taryf, 

moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera 

załącznik nr 1. 

2) Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznej w okresie 

realizacji zamówienia wynosi: 1676,158 MWh. 

3) Wskazana powyżej wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wielkością 

szacunkową oszacowaną dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej z należytą 

starannością w oparciu o dotychczasowe zużycie energii elektrycznej. Powyższe nie 

odzwierciedla realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w 

żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

4) Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą na podstawie rzeczywistych bieżących 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w poszczególnych punktach poboru wg cen 

jednostkowych i opłat określonych w ofercie Wykonawcy. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji punktów poboru określonych w zał. nr 1 w 

okresie obowiązywania umowy, w zależności od swoich potrzeb - likwidacja istniejących 

punktów poboru, zmiana mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 

6) Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz 

przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Energii z 

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

rozliczeń w obrocie energią elektryczną, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Enea 

Operator Sp. z o.o. oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 
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7) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi 

kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone 

są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów 

objętych niniejszym zamówieniem. 

8) Zamawiający jest przyłączony do sieci dystrybutora Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe. Wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania zostaną 

uwzględnione w cenie energii elektrycznej. 

10) Zakupiona energia elektryczna będzie zużywana w czasie rzeczywistym, nie występują koszty 

związane z cyklem życia produktu. Nie występują również żadne dodatkowe koszty związane 

ze zużyciem energii elektrycznej. 

11) Fakturowanie odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej i usługę dystrybucji zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. Okresy rozliczeniowe będą tożsame z okresami rozliczeniowymi OSD. 

12) Ewentualny obowiązek wypowiedzenia aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej i/lub 

dystrybucji energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy. 

13) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia stosownych umów. 

 

II. Czas trwania umowy  

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na który została zawarta lub wcześniej po 

wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy . 

 

III. Maksymalna wartość umowy zostaje ustalona na kwotę................. 

IV. Zasady rozliczenia i płatności. Ceny jednostkowe i stawki opłat  

1. Rozliczenia i płatności odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji 

energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz ceny za energię 

elektryczną określonej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.  

2. Ogółem  wartość dla kompleksowej usługi energii elektrycznej wynosi:  

NETTO…………………… zł (słownie:...................................................................................) 

VAT ........................................zł (słownie:...............................................................) 

OGÓŁEM  WARTOŚĆ BRUTTO:……………zł (słownie:……………………) 
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3. Ceny jednostkowe i stawki opłat określone w ofercie zostają ustalone na czas obowiązywania 

Umowy,  

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury 

VAT na konto nr …………………………………………….  

5. Wykonawca zobowiązany do dostarczenia faktury VAT do siedziby Spółki URBIS w Gnieźnie 

przy ulicy Chrobrego 24/25 w terminie 3 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca dostarczy 

fakturę VAT za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście, 

na skrzynkę pocztową: efaktura@urbis.gniezno.pl lub poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

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

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię 

Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ................................................ a konto wskazane na fakturze jest kontem 

firmowym dla którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 

8. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr 

PEPPOL 7840041944. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424). 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  

art. 4 pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424). 

11. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

 

V. Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych, w następujących wysokościach: 

1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę  z warunków niniejszej umowy i odstąpienia od 

umowy z tej przyczyny przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wartości umowy brutto. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości maksymalnej  

brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4di


Strona 4 z 5 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć  40 % wartości maksymalnej brutto umowy. 

4. Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzeniaWykonawcy. 

 

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących sytuacjach: 

a) utraty zezwoleń niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy; 

b) w przypadku zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminu na rozpoczęcie 

wykonywania przedmiotu umowy o 14 dni kalendarzowe.  

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy w 

szczególności  zaprzestania sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek 

opisanych powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie pisemnej i wskazywać na podstawy rozwiązania. 

Prawo do dokonania odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni roboczych  od daty 

zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

4. Niezależnie od przyczyn określonych w niniejszej umowie Zamawiający może odstąpić od umowy 

w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne za faktycznie sprzedaną 

energię, do dnia rozwiązania umowy.  

5. Strony nie przewidują możliwości wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy. 
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VII. Zmiana Umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy, w zakresie zmiany:  

1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących 

wpływających na zakres przedmiotu zamówienia ;  

2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian:  

a) stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

obowiązujących przepisów w tym zakresie;  

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 a Zamawiający dokona przeliczenia maksymalnej 

wartości umowy brutto uwzględniając obowiązującą stawkę podatku oraz pozostałą do realizacji 

wartość umowy.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę wykonać w 

obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji mogą pojawić się 

okoliczności, które uniemożliwią w sposób czasowy lub trwały jej należyte wykonanie. W takim 

przypadku, Strony w sposób polubowny uzgodnią dalszy sposób wykonywania umowy. 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć 

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Dostawcą dokonać zmiany 

umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe 

zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę sposobu wykonywania dostaw.  

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 


