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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego CIS-WAG.271.3.2017, pomiędzy: 

Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,  
NIP: 701-023-61-79, REGON: 142396858, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez 

…………………………. - ………………………… 

a 

………………….. z siedzibą w ………………, przy ul. …………….., kod: …., 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd …………… w ……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą NIP ……….., REGON ……….., o 
kapitale zakładowym ………….. zł ………………., zwanym w dalszej części umowy 
Wykonawcą reprezentowanym przez:  

………………………..- ………………………. 

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
za pośrednictwem sieci należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego - do budynku 
Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45. 

2. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie 
na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2017 poz. 220) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

3. Dane techniczne dotyczące zasilania budynku w energię: 

a) zasilanie podstawowe 
− zasilanie z podstawowej linii SN – 15 kV 
− grupa taryfowa - B23 
− moc przyłączeniowa określona w warunkach przyłączenia: 100 kW 
− moc umowna – 100 kW 
− grupa przyłączeniowa - III 
− licznik - 3 fazowy w układzie pomiarowym pośrednim 
− odczyt pomiarów - zdalny 
− kontrola poboru mocy maksymalnej przeprowadzona będzie na podstawie wskazań 

licznika 
− energii czynnej z odczytem mocy maksymalnej 
− pobór energii czynnej odbywać się będzie przy współczynniku mocy tg φ = 0,33. 
− układ pomiarowo – rozliczeniowy wyposażony jest w licznik energii czynnej i energii 

biernej z układem do zdalnego odczytu 
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b) zasilanie rezerwowe 
− zasilanie z rezerwowej linii SN - 15 kV 
− grupa taryfowa - B21 
− moc przyłączeniowa określona w warunkach przyłączenia: 100 kW 
− moc umowna – 100 kW 
− grupa przyłączeniowa - III 
− licznik - 3 fazowy w układzie pomiarowym pośrednim 
− odczyt pomiarów - zdalny 
− kontrola poboru mocy maksymalnej przeprowadzona będzie na podstawie wskazań 

licznika energii czynnej z odczytem mocy maksymalnej 
− pobór energii czynnej odbywać się będzie przy współczynniku mocy tg φ = 0,33. 
− układ pomiarowo – rozliczeniowy wyposażony jest w licznik energii czynnej i energii 

biernej z układem do zdalnego odczytu. 
4. Przewidywane maksymalne zużycie energii w okresie w okresie 24 m-cy: 1220 MWh, 

w tym: 
a. zasilanie podstawowe - 880 MWh, w tym: 

a) w szczycie przedpołudniowym: 185 MWh 
b) w szczycie popołudniowym: 95 MWh 
c) w pozostałych godzinach doby: 600 MWh 

b. zasilanie rezerwowe – 340 MWh 
5. Budynek znajdujący się w Radomiu przy ul. Planty 39/45, do którego na podstawie 

niniejszej umowy będzie dostarczana energia elektryczna, w trwałym zarządzie 
Zamawiającego - Centrum Informatyki Statystycznej, al Niepodległości 208, 00-925 
Warszawa. 

6. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii, zastrzegając 
jednocześnie, że zmniejszenie ilości zakupionej energii nie może być podstawą 
do roszczeń ze strony Wykonawcy. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE  

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania dostawy 
energii eklektycznej na podstawie niniejszej umowy, odbywać się będą 
w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego. 

2. Faktura wystawiona będzie każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 
o którym mowa w ust. 1 i zawierać będzie rozliczenie uwzględniające wszystkie 
elementy składające się na miesięczny koszt usług dystrybucyjnych oraz cen 
jednostkowych energii elektrycznej, zgodnie ze specyfikacją określoną w Formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem okoliczności 
określonych w ust. 3. 

3. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej w grudniu dokonane będzie na podstawie 
faktury zaliczkowej obejmującej opłaty stałe za grudzień i zużycie energii 
do 20 grudnia każdego roku, która będzie dostarczona do Zamawiającego nie później 
niż 24 grudnia oraz faktury rozliczeniowej wystawionej i dostarczonej po zakończeniu 
tego miesiąca.  

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo 
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wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia na adres 
odbiorcy energii: Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, ul. Planty 
39/45, 26-600 Radom. 

5. Zamawiający zastrzega, że wielkości określające przewidywane zużycie energii 
elektrycznej, o którym mowa w § 1 ust. 4 mają charakter szacunkowy, a koszty 
ponoszone przez Zamawiającego będą się odnosić do faktycznego zużycia wg. 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

6. Ceny określone w Formularzu cenowym mogą podlegać zmianie jedynie w przypadku 
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla dystrybucji 
energii elektrycznej, maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w taryfie. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zamiarze 
zmiany cen jednostkowych, przedstawiając propozycję nowych cen jednostkowych 
wraz z załączeniem nowej taryfy.  

8. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu, 
na jego pisemny wniosek, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych 
w § 42 i § 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189 poz. 1126 z późn.zm.) 
lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca rozpocznie dostawę energii elektrycznej z uwzględnieniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia umowy wiążącej Zamawiającego z dotychczasowym dostawcą 
energii elektrycznej, tj. od pierwszego dnia miesiąca, który nastąpi po upływie miesiąca, 
w którym zawarto umowę oraz trzech kolejnych miesięcy. 

2. Dostawa energii eklektycznej na postawie niniejszej umowy wykonywana będzie 
przez okres 24 miesięcy, którego bieg liczony będzie od upływu okresu, o którym 
mowa w ust. 1, to jest w terminie od …………… 2017 r., do ……………… 2019 r. 

§ 4 

WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie 
usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ważną do ……………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną 
przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną do ………………. 

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

4. Zamawiający zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, terminowego regulowania 
zobowiązań za energię elektryczną i usługi dystrybucji, określone na podstawie 
Formularza cenowego w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie 
o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, 
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w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 
likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie 
bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach. 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot 
umowy: 
a) bez udziału podwykonawców; 
b) przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….; 

2. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy, 
Podwykonawcy, nowemu Podwykonawcy w przypadku zmiany albo rezygnacji 
z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 
Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuję za 
uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 
5 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wyłącza 
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 
postanowieniami umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi 
podwykonawcami. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków 
umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji Poufnych) 
oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

§ 6 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, złożonego na piśmie, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

§ 7 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb może dokonać zmiany umowy 

w zakresie: 
1) zmiany mocy umownej, 
2) zmiany grupy taryfowej, (zmiana taryfy możliwa jest jedynie w zakresie grup 

taryfowych które zostały ujęte w umowie). 
Zmiany te mogą być dokonane jedynie na pisemny wniosek Zamawiającego i będą 
obowiązywały od następnego okresu rozliczeniowego po ich zgłoszeniu, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 14 dni od momentu złożenia wniosku do Wykonawcy 
o dokonanie stosownych zmian. 
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2. Ponadto, zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian: 
1) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, oraz opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
dopuszczalna jest zmiana umowy w sposób dostosowujący umowę do nowo 
obowiązujących przepisów.  

3. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, aneks każdorazowo 
wchodzić będzie w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. W tym przypadku, 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych 
przepisów. 

4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego 
o odpowiednią zmianę wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających 
z wprowadzenia tych zmian wraz z określeniem ich wpływu na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 pkt. 2 i 3, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia 
społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio 
wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych 
z wynagrodzeniami tych osób. Zmiana taka może nastąpić po przedstawieniu 
przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji określającej realny wzrost kosztów 
związany ze zmianami przepisów wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3 i jej zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

SIŁA WYŻSZA 

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie 
przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, 
ataki terrorystyczne, strajki. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 
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3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 
bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, 
której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie 
do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie 
dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej 
w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony 
nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki 
w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika 
z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie 
odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.), 
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn.zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, 
w sposób odpowiedni dla podmiotu zawodowo realizującego działalność gospodarczą 
w zakresie objętym umową. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową, 
które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego 
porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną cześć umowy stanowi załącznik nr 1 do – Formularz cenowy. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
 

Podpis: ______________   Podpis: _______________ 

Data:  _______________   Data:   ________________ 
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Załącznik nr 1 do umowy nr     /CIS-WAG.271.3.2017 

 

Formularz cenowy. 
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