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UMOWA Nr ……………………… 

zawarta w dniu ……….. 2019 r. w Katowicach pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140,  

40-833 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107532 w Sądzie Rejonowym 

Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr NIP 

6340128630, REGON 270135328, Kapitał zakładowy 56 780 600,00 zł, którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu   - Andrzej Malara  

Wiceprezes Zarządu   - Robert Potucha 

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym” 

a 

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

NIP …………………………., Regon ……………………………………, w imieniu której(-ego) działa(-ją): 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie dalej zwanych „Stronami”. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 

1986), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: PN/34/2019, została 

zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej koncesji na 

obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 755). 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron 

Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, przez cały okres realizacji umowy. 

4. Zamawiający określa szacunkową ilość dostarczonej energii w pełnym okresie obowiązywania umowy na 

5 166,798 MWh. 

5. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem 

energii, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez 

Zamawiającego z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych. 

§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020 r. i wchodzi w życie w zakresie każdego punktu 

poboru z dniem 01.01.2020 r., lecz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy. 

2. Planowaną ilość zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego szacuje się w wysokości określonej w 

Załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 6 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii, w ramach 

maksymalnego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, które nie będzie skutkowało dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Dostawa energii elektrycznej dla nowego punktu poboru energii nie objętego załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy lub dla punktu poboru energii, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną 

rozbudową, będzie dokonywana (z uwzględnieniem ust.3) na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika 
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bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana załącznika nr 1 w tym zakresie nie stanowi 

zmiany warunków niniejszej umowy. 

5. Strony postanawiają, że na pisemne żądanie Zamawiającego dopuszczone jest zaprzestanie dostarczania energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy, chyba że 

przedmiotem pisemnego żądania objęte są wszystkie punkty poboru energii określone w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dokonywana (z uwzględnieniem 

ust. 3) na podstawie odpowiedniej zmiany załącznika nr 1 bez konieczności renegocjowania warunków umowy. 

Zmiana załącznika nr 1 w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy. 

6. Standardy wykonania stawiane przed Wykonawcą w zakresie obsługi Zamawiającego zostały określone w 

obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 755), przy czym w przypadku niedotrzymania jakościowych 

standardów obsługi, Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019 poz. 503). 

7. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla punktów 

poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji 

zawieranych pomiędzy Zamawiającym, a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający 

może zwiększać ilość punków poboru, zwiększać moc przyłączeniową/umowną do obiektów oraz dokonywać 

zmiany grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru energii tylko w obrębie grup taryfowych, które 

zostały ujęte w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ oraz w formularzu cenowym, załącznik nr 1.1 do SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedawanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego 

energii elektrycznej zakupionej przez Zamawiającego. Wykonawca dokonując bilansowania handlowego 

uwzględni wszelkie parametry służące do jego wykonywania, które wynikają z zawartych przez Zamawiającego 

umów z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. 

9. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy – w 

tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego przekazania poprawnych dokumentów i informacji niezbędnych 

do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.   

12. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii rozliczane w taryfie B posiadają układy 

pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy oraz że są dostosowane do zasady TPA. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad 

rozliczeń oraz aktualnej informacji o ilości dostarczonej energii elektrycznej, w tym w podziale na poszczególne 

przyłącza Zamawiającego i jej łącznej wartości w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1.  

14. Ustalanie ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej dokonywane będzie na podstawie wskazań 

zaplombowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. W 

przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demontażem w 

celu oddania do legalizacji bądź sprawdzenia) określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej 

Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu po 

legalizacji bądź sprawdzeniu), odbywać się będzie na podstawie ilości energii elektrycznej dostarczonej przed 

uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 755) i 

rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

15. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie. Okres rozliczeniowy 

ustala się na miesiąc kalendarzowy z tym, że możliwe jest ustalenie innego okresu rozliczeniowego, jeśli 

uzasadnia to treść umowy z dystrybutorem energii. 

16. Zamawiający nie dopuszcza podwyższenia cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w trakcie trwania umowy, chyba że w trakcie jej obowiązywania wejdą 

w życie zmiany prawa podatkowego lub ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: 

Dz. U. 2019 poz. 755) lub aktów wykonawczych do tej ustawy, mające wpływ na ceny energii oraz w 

pozostałych przypadkach przewidzianych w umowie. W przypadku wejścia w życie regulacji skutkujących 
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obniżeniem cen jednostkowych, Wykonawca jest zobowiązany zastosować w rozliczeniach z Zamawiającym 

obniżone ceny jednostkowe. 

17. Wykonawca na fakturze zbiorczej za dostarczoną energię elektryczną przedstawi zestawienie kosztowo-

ilościowe odrębnie dla każdego obiektu Zamawiającego. 

18. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 

złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej z warunkami umowy, realizacji obowiązków przez Wykonawcę. 

19. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest pani/pan ……………….. tel. 

..................................... e-mail: ………………………………... 

20. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest pani Marta Mol, tel. ……………. e-mail: 

……………………… 

21. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 19 i 20 zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów 

związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą telefonicznie lub w formie 

pisemnej przesłanej mailem, a zmiana koordynatorów nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 3 

Wartość umowy i zasady rozliczeń 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty netto 

.................................... zł (słownie: .................................... /100) powiększonej o podatek od towarów i usług 

VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży energii elektrycznej po cenach jednostkowych określonych w 

załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Cena jednostkowa netto zawiera kwotę podatku akcyzowego. 

3. Płatności za przedmiot umowy dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

wystawienia, pozbawionej wad faktury VAT przez Zamawiającego i będą realizowane przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktury drogą elektroniczną na adres email: 

faktury@mpgk.com.pl, za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego przyjmuję się datę opuszczenia, 

wiadomości email wraz z fakturą w postaci załącznika w formacie .pdf, serwera Wykonawcy.    

5. Za datę otrzymania faktury, wysłanej przez Wykonawcę drogą elektroniczną w dni wolne od pracy, 

Zamawiający przyjmie pierwszy, następujący po dniu wolnym od pracy, dzień roboczy.  

6. Należność wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako 

iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 1 kWh określonej w 

formularzu cenowym.  

7. Za datę płatności przyjmuje się dzień złożenia bankowi polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

8. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawca może domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne 

wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży 

pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 

Nierozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub przekroczenie tego terminu 

poczytuje się jako uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca niezwłocznie wystawi 

skorygowaną fakturę. 

11. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto niezafakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio 

dostosowana (zwiększona lub zmniejszona) przy czym wynikająca z oferty kwota netto pozostanie bez zmian. 

12. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 11 powyżej każda ze Stron umowy, w terminie 30 

dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z 

wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy 

(ceny jednostkowe, o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) wraz ze 

wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez 

Wykonawcę we własnym zakresie. 

mailto:faktury@mpgk.com.pl
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§ 4 

Kary umowne, bonifikaty, rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Zostają określone następujące wysokości kar umownych: 

a. w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1 powiększonego o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu jego naliczenia. 

b. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek zapisu klauzuli poufności, o której mowa w 

§ 5 nin. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł 

za każde stwierdzone naruszenie; 

c. w przypadku opóźnienia w skorygowaniu faktury w toku reklamacji, która została uznana – Wykonawca 

za każdy dzień opóźnienia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za 

energię, której uznana reklamacja dotyczy; 

d. w przypadku czasowej utraty ważności koncesji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę przed zakończeniem obowiązywania umowy – Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać uaktualnione dokumenty przed utratą ich ważności. W przypadku 

nieprzekazania Zamawiającemu uaktualnionych dokumentów Wykonawca za każdy dzień opóźnienia w 

przekazaniu Zamawiającemu tych dokumentów zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,2% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy powiększonego o podatek od 

towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia. 

3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, określając jednocześnie termin 

uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający potrąca je z 

zapłaty należności (faktury), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

Zamawiającemu przysługiwać będą bonifikaty w wysokości określonej w przepisach wskazanych w § 2 ust. 6 

umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a. wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy; 

b. Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 

terminu nie zaprzestanie naruszeń umowy; 

c. Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

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

umowy. 

8. W przypadku powstania szkody w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony mogą, dochodzić na 

zasadach ogólnych, odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym Zamawiający 

może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

§ 5 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania informacji, o których mowa w ust. 2. 

2. „Informacja” oznacza wszystkie informacje zawierające bądź składające się z wiedzy o charakterze 

organizacyjnym, operacyjnym, administracyjnym, ekonomicznym, marketingowym, handlowym lub 

finansowym dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Strony. 

3. Klauzula nie dotyczy informacji, które w chwili podpisania tej umowy były publicznie dostępne. 

4. Strony zobowiązują się do utrzymywania Informacji w poufności przez przedstawicieli Stron, ich 

pracowników i ewentualnych podwykonawców, a także do traktowania ich w każdym wypadku jako będących 
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przedmiotem obowiązku zachowania tajemnicy. W szczególności Strony zobowiązują się do nieużywania 

Informacji w sposób, który byłby szkodliwy dla którejkolwiek ze Stron. 

5. Przekazanie informacji osobom trzecim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego otrzymania 

pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Strony, jak również wtedy, gdy taki obowiązek wynika z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawa o dostępie do informacji publicznej). 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ust. 1 Ustawy, wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.  2019 

poz. 755), przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018 

poz. 2174) oraz inne związane z przedmiotem umowy przepisy powszechnie obowiązujące. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści 

zawartej umowy w zakresie: 

a. cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy tylko 

wówczas, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a związanych ze zmianą należności publiczno-

prawnych w tym w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 16 oraz w § 3 ust. 11. 

b. zakresu podwykonawstwa oraz wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy. 

5. Z uwzględnieniem § 2 ust. 16 oraz § 3 ust. 11, warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 lit. 

a) i b) powyżej jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w tej sprawie przekazany 

koordynatorowi realizacji umowy ze strony Zamawiającego wskazanemu w Umowie. Wniosek ten musi 

zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą 

ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz z formularzem cenowym (zgodnie z wybraną ofertą). 

 

  

         Wykonawca        Zamawiający 


