
Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy PN-05/2020

UMOWA …….

zawarta w Sulejówku, dnia ……………… 2020 roku pomiędzy: 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej 
z siedzibą w Sulejówku, adres: ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek – instytutem badawczym
wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000163791, NIP: 113-00-03-109, REGON 011561862, 
jako ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez: 
- płk. dr. inż. Pawła SWEKLEJA – Dyrektora
(Załącznik A – wydruk z CI KRS
a

…………………………………………., 
………………………………………………., NIP: …….. REGON: ………………….

jako WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez:

………………………………………..
(Załącznik B - ………………………)

- łącznie przywoływanymi w Umowie jako Strony lub pojedynczo Strona.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego pod nr
PN-05/2020, Biuletyn Zamówień Publicznych nr ………. nr … - na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści (w dalszym ciągu umowa
ta będzie przywoływana jako „Umowa” bez dalszych oznaczeń).

W Umowie przywoływane są następujące akty normatywne: 
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U.

z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,
2) ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r. poz. 

1740) – dalej: Kodeks cywilny, 
3) ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity w Dz.U. z 2020, poz. 

833, ze zm.) – dalej: Prawo energetyczne.

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania,  w  ramach  prowadzonej

działalności  gospodarczej,  realizowanie  na potrzeby WITPiS  Zamawiającego,  w okresie
trwania umowy,  dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług
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dystrybucji (dalej:  przedmiot zamówienia,  dostarczanie energii elektrycznej), zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą (formularzem cenowym) Wykonawcy.

2. Opis  przedmiotu  zamówienia,  zawierający  także  wykaz  punktów  poboru,  stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy; oferta (formularz cenowy) Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2
do Umowy. 

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

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  związany  ważną  umową  z  Operatorem  Systemu
Dystrybucyjnego  (dalej:  OSD)  działającym  na  terenie  Zamawiającego,  umożliwiającą
dostarczanie  energii  elektrycznej  do obiektów  Zamawiającego w całym okresie  trwania
Umowy.

5. Zamawiający  oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  nie  ma  żadnych  przeszkód  prawnych  ani  faktycznych  do
realizacji przez niego Umowy. 

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje  się do dostarczania  energii  elektrycznej  do punktu poboru na

terenie siedziby Zamawiającego, wymienionego w Załączniku 1 do Umowy.
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  we  własnym  zakresie,  w  granicach  i  na  podstawie

warunków  Instrukcji  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej  lokalnego  OSD  bądź
umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania  energii  elektrycznej  z  zachowaniem  obowiązującego  prawa,   w  tym

ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, 
2) dostarczania  energii  elektrycznej  z  zachowaniem  standardów  jakościowych

wskazanych w § 4 Umowy;
3) prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń

4. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania  energii  elektrycznej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  warunkami

Umowy;
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną;
3) przekazywania  Wykonawcy istotnych  informacji  dotyczących  realizacji  Umowy, w

szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na
realizację Umowy.

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
rozliczenia za energię;

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
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§ 3
1. W ramach Umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za

bilansowanie handlowe w rozumieniu art. 3 pkt. 40 ustawy Prawo energetyczne.
2. Wykonawca  zwalnia  Zamawiającego  z wszelkich kosztów i  obowiązków związanych z

niezbilansowaniem.
3. Zamawiający  oświadcza,  że  wszystkie  prawa  i  obowiązki  związane  z  bilansowaniem

handlowym  wynikające  z  Umowy,  w  tym  opracowywanie  i  zgłaszanie  grafików
handlowych do OSD, przysługują i spoczywają na Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  Zamawiającemu standardy jakościowe dostaw i

obsługi,  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa  energetycznego  (wraz  z  aktami
wykonawczymi).

2. W  przypadku  niedotrzymania  standardów  jakościowych  obsługi  określonych
obowiązującymi  przepisami  Prawa  energetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
udzielenia  bonifikat  w  wysokości  zgodnej  z  ustawą  Prawo  energetycznym  oraz  z
rozporządzeniami do ww. ustawy.

§ 5
1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za dostarczanie energii elektrycznej w zł/1 kWh dla

obiektów  Zamawiającego,  wymienionych  w Załączniku  nr  1  do Umowy, w wysokości
…………... zł, powiększonej o podatek od towarów i usług wg stawki 23% (w wysokości:
…………… zł), to jest za cenę brutto za 1 kWh w wysokości: ……….. zł.

2. Ustalona w ust. 1 cena jednostkowa obowiązuje w całym okresie trwania Umowy. 
3. Cena  jednostkowa  ulega  zmianie  w  okresie  trwania  Umowy  wyłącznie  w  przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania sprzedaży
lub dystrybucji energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych
zmian.

4. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją Przedmiotu
zamówienia  oraz  należności  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  dotyczących
Przedmiotu zamówienia. 

§ 6
1. Strony  ustalają,  że  rozliczenia  za  dostarczoną  Zamawiającemu  energię  elektryczną

odbywać się będą w okresach rozliczeniowych obejmujących …………... 
2. Strony  nie  dopuszczają  pobierania  przez  Wykonawcę  opłat  za  energię  na  podstawie

prognozowanego zużycia.
3. Wykonawca  otrzymywać  będzie  wynagrodzenie  za  dostarczanie  energii  elektrycznej  w

wysokości ustalonej jako iloczyn ceny jednostkowej netto (w § 5 ust. 1) oraz ilości zużytej
przez  Zamawiającego  energii  (w  kWh),  wyliczonej  na  podstawie  wskazań  układów
pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym
dla obiektów Zamawiającego, powiększony o podatek VAT.

4. Faktury  będą  obejmować  wynagrodzenie  za  energię  rzeczywiście  pobraną  przez
Zamawiającego  w danym okresie  rozliczeniowym,  w ilości  ustalonej  zgodnie  z  ust.  3;
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pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od daty faktycznego  dostarczenia energii
elektrycznej do punktu poboru Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie  wystawiał  Zamawiającemu  fakturę  rozliczeniową  na  koniec  okresu
rozliczeniowego,  z  terminem  zapłaty  30  dni  od  daty  wpływu  faktury  VAT  do
Zamawiającego. Należności będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego,  które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej
energii,  Strony są zobowiązane do zwrotu nadpłaty na podstawie skorygowanej faktury
albo dopłaty brakującej kwoty na podstawie dodatkowej faktury.

7. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest:
1) wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego;
2) jeżeli  określenie  wielkości  błędu,  o  którym  mowa  w  pkt.  1),  nie  jest  możliwe,

podstawę do wyliczenia  wielkości  korekty stanowi średnia  liczba  jednostek energii
elektrycznej  za  okres  doby  (obliczana  na  podstawie  sumy  jednostek  energii
elektrycznej  prawidłowo  wykazanych  przez  układ  pomiarowo-rozliczeniowy  w
poprzednim  okresie  rozliczeniowym,  podzieloną  przez  liczbę  dni  tego  okresu
rozliczeniowego),  pomnożona przez liczbę  dni  okresu,  którego dotyczy korekta.  W
wyliczaniu  wielkości  korekty  należy  uwzględnić  sezonowość  poboru  energii
elektrycznej  oraz  inne  udokumentowane  okoliczności  mające  wpływ  na  wielkość
poboru tej energii.

7. 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.

8. Jeżeli  błędy  wskazań  układów  pomiarowo-  rozliczeniowych  w  danym  okresie
rozliczeniowym spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię
elektryczną, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur
na  koniec  bieżącego  okresu  rozliczeniowego.  Nadpłata  wynikająca  z  korekty  rozliczeń
wskazanych  w  fakturze  korygującej  podlega  zwrotowi  na  rzecz  Zamawiającego.  W
przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT.

9. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie  Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek

ustawowych.
11. O  zmianach  danych  kont  bankowych  lub  danych  adresowych  Strony  zobowiązują  się

wzajemnie  powiadamiać,  pod  rygorem  poniesienia  kosztów  związanych  z  mylnymi
operacjami bankowymi.

§ 7
1. Wykonawcy  przysługuje  prawo  wstrzymania  dostarczania  energii  elektrycznej  do

Zamawiającego w przypadku, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza jeden
miesiąc, pod warunkiem, że:
1) Wykonawca  wezwał  uprzednio  Zamawiającego  do  zapłaty  zaległych  i  bieżących

należności  w  dodatkowym  dwutygodniowym  terminie  oraz  powiadomił
Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w
razie braku zapłaty, i 
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2) Zamawiający nie dokonał zapłaty w wyznaczonym w myśl pkt. 1) terminie.
2. Niezwłocznie  po uregulowaniu przez Zamawiającego zaległych należności,  Wykonawca

wznowi dostarczanie energii elektrycznej do Zamawiającego.

§ 8
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Rozpoczęcie  dostarczania  przez  Wykonawcę  energii  elektrycznej  do  Zamawiającego

nastąpi  od  dnia  następnego  po  rozwiązaniu  umowy  kompleksowej z  dotychczasowym
sprzedawcą (zgodnie  z  §  10),  na  podstawie  której  Zamawiający  dotychczas  kupował  i
pobierał energię elektryczną. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia dostarczania
energii elektrycznej przez Wykonawcę do Zamawiającego, zgodnie z ust. 2. 

§ 9
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających

z Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do
którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie Umowy. W takim przypadku
cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Umowa może być rozwiązana przez Stronę,  bez zachowania okresu wypowiedzenia,  w
przypadku, gdy druga Strona rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy i nie zmienia
sposobu postępowania ani nie naprawi naruszenia (jeśli dotyczy), pomimo otrzymania od
pierwszej Strony pisemnego wezwania z wyznaczeniem terminu do zaniechania naruszeń
(naprawy  skutków  naruszenia).  Rozwiązanie  Umowy  nie  zwalnia  Stron  z  obowiązku
uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) Wykonawca  uporczywie  lub  rażąco  narusza  Umowę  w  tym  wykonuje  Umowę

niezgodnie ze złożoną ofertą 
-  Zamawiający  może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
podstawie  odstąpienia.  W  przypadku  określonym  w  pkt.  1)  Wykonawca  może  żądać
wynagrodzenia należnego za dostarczoną energię jedynie do dnia odstąpienia od umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, zaprzestanie (na stałe
lub  tymczasowo)  dostarczania  energii  elektrycznej  na  rzecz  Zamawiającego,  skutkiem
czego  energia  będzie  dostarczana  do  Zamawiającego  przez  sprzedawcę  rezerwowego,
zgodnie  z  Prawem  energetycznym,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  naprawienia
szkody  wyrządzonej  Zamawiającemu.  Za  szkodę  w  takiej  sytuacji  uważa  się  w
szczególności  różnicę  w  kosztach  dostarczania  energii  elektrycznej  przez  sprzedawcę
rezerwowego,  w  stosunku  do  kosztów,  jakie  powinny  były  zostać  poniesione  przez
Zamawiającego  na  podstawie  Umowy.  Dotyczy  to  całego  okresu  dostarczania  energii
elektrycznej przez  sprzedawcę rezerwowego,  nie dłużej jednak niż do chwili wznowienia
dostarczania  energii  przez  Wykonawcę  bądź  innego  sprzedawcę  energii  elektrycznej
wyłonionego w przetargu publicznym, lecz w każdym przypadku nie dłużej niż do dnia
wskazanego w § 8 ust. 2.
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5. Jeżeli  Wykonawca,  w sytuacji  opisanej  w  ust.  5,  nie  wznowi  dostarczania  energii
elektrycznej w terminie 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, zgodnie z ust.
4 pkt 2, i żądać odszkodowania.

6. Rozwiązanie  Umowy  oraz  odstąpienie  od  Umowy  dla  swej  ważności  wymaga  formy
pisemnej i wskazania podstaw. 

§ 10
Zamawiający  oświadcza,  że  w chwili  zawierania  Umowy jest  stroną obowiązującej  umowy
kompleksowej,  na  podstawie  której  dotychczas  kupował  i  pobierał  energię  elektryczną.
Wykonawca  zobowiązuje się doprowadzić do skutecznego rozwiązania powyższej umowy z
dotychczasowym sprzedawcą, to jest wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumieniem stron. Do
powyższych  czynności  Zamawiający  udziela  Wykonawcy  pełnomocnictwa,  wg  wzoru
określonego w  Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 11
1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku

realizacji  Umowy  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  pod  rygorem
nieważności.

2. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się Kodeks cywilny, Prawo energetyczne
wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.

3. W granicach dyspozycji  art.  144 ustawy Pzp,   Zamawiający  zastrzega  sobie prawo,  w
ramach zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,
rozszerzenia  zakresu  rzeczowego  dostaw,  opisanego  w  Załączniku  nr  1,  poprzez
zwiększenie  liczby  punktów  poboru,  a  także  zmniejszenie  lub  zwiększenie  liczby
obiektów,  do  których  dostarczana  jest  energia  elektryczna,  do  ilości  720  kW  mocy
umownej.  Zmiana  będzie  dokonywana  na  podstawie  aneksu  do  umowy  zmieniającego
Załącznik nr 1, bez zmiany pozostałych warunków Umowy. Powyższa zmiana w całym
okresie trwania Umowy nie może dotyczyć więcej niż 20% punktów poboru lub obiektów
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 12
1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z Umową:

Zamawiający: 
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek.
Wykonawca: …………………………………………… …………………
………… ……………………………………………………

2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą:
 ……………………………………
tel. …………………… e-mail:  …….…………………

Wykonawca wyznacza do współpracy z Zamawiającym:
……………………………………
tel. …………………… e-mail:  …….…………………
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3. Zmiana  osób wymienionych  wyżej  wymaga  uprzedniego  zgłoszenia  drugiej  Stronie  na
piśmie, z 3-dniowym wyprzedzeniem; zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
5. W sprawach bieżącego wykonywania Umowy, wymagających współdziałania Stron formą

wystarczającą  dla  kontaktów  jest  poczta  elektroniczna  lub  telefoniczna,  z  adresami
wskazanymi w ust. 1 i 2.

6. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  stosuje  się  przepisy  prawa  powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp.

7. Wszelkie  spory  pozostające  w  związku  z  zawarciem  lub  wykonaniem  Umowy,  w
przypadku  nieosiągnięcia  porozumienia  przez  Strony  będą  rozstrzygane  przez  sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o zmianie danych
adresowych, pod rygorem skuteczności doręczenia pisma przesłanego na dotychczasowy
adres. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek
doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

Załącznik A – wydruk z CI KRS Zamawiającego
Załącznik B - …………… (dot. reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru i 
obiektów Zamawiającego , do których będzie dostarczana energia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy Wykonawcy
Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo dla Wykonawcy do zmiany grup taryfowych dla 
obiektów Zamawiającego 

Wykonawca podpisem pod Umową potwierdza fakt otrzymania egzemplarzy wszystkich 
załączników do Umowy.
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