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Z a ł ą c z n i k  n r  6  d o  S I W Z  

MSS-TZP-ZPP-26-22/19                                    -   W ZÓR  –  
UMO WA  n r  

zawarta w dniu ……………… r. 
 

pomiędzy:  
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego, Al. Jana Pawła II 120A,  

07-410 Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508,  

Nr NIP: 7582010430,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez mgr inż. Paweł Rafał Natkowski  - Dyrektor 

 
a …………………………………. 

, zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez ………………….. 
 

 Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
       Strony postanowiły: 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A  
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2012 poz. 1059  

z późn. zm.) ,dla następujących punktów poboru w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpi skuteczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. 
 

1) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A 
zasilanie podstawowe, 

- Numer ewidencyjny OSD – 100 132 390 

- Lokalizacja obiektu Ostrołęka Al. Jana Pawła II 120A 
- Warunki umowy z OSD : 

  Grupa taryfowa B23 

2) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A 
zasilanie rezerwowe, 

- Numer ewidencyjny OSD – 100 132 300 
- Lokalizacja obiektu Ostrołęka Al. Jana Pawła II 120A 

- Warunki umowy z OSD : 

 Grupa taryfowa B23 

 
§2. 

1. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
1) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

energii elektrycznej; 

2) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne 
prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

3) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 
dany rodzaj odbioru; 

4) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 

elektrycznej; 

5) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania energii 
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

6) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 
odczytów układów pomiarowych; 

7) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 

pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD; 
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8) Ustawa – ustawia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2012 poz. 1059  

z późn. zm.) 
 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej na podstawie profilu zużycia odpowiedniego dla danej grupy 
taryfowej. 

2. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej  
w §7 ust. 1. 

 

§ 4. 
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony 
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz w odniesieniu do osób 

realizujących Zamówienie/Umowę. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi 
zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer 

służbowego telefonu, służbowy adres email.  
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratorów danych) i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
związanych z realizacją zawartej Umowy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.  

4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa 
w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu oraz przekazanej przez drugą stronę Informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych.  
 

§5. 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym 

akcie prawnym określającym te stawki. 

 
 

§ 6. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 
3) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 

zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach 
poboru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

2) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji dotyczących rozliczeń 

za dostarczoną energię elektryczną. 
 

 
§ 7. 

1. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych  

   energii elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą: 
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*-Taryfa B23  - punkt poboru: Nr1 - 100 132 390, Nr2 - 100 132 300  

 

2. Maksymalna wartość umowy wynosi …………………………… zł brutto. 

3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana  będzie indywidualnie dla 
każdego z punktów poboru jako iloczyn ilości      dostarczonej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 

wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny  

jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w §7 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej  należności 
Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

5. Rozliczenia kosztów dostarczanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z 
okresem rozliczeniowym   stosowanym przez OSD. 

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. 

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w  terminie do 14 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 
 

§ 8. 
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ………. dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

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

przypadku uznania reklamacji Wykonawca w terminie 7 dni od jej uznania dostarczy Zamawiającemu 
fakturę VAT korektę. 

 
§ 9. 

1. Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia …… 

2. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym 
procesie zmiany sprzedawcy, zgodnie z art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. 

3. Dostawa energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie ujętego w umowie lub dla punktu, w 
którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na 

podstawie pisemnego aneksu bez konieczności renegocjowania warunków Umowy – w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ i skalkulowane w ofercie Wykonawcy. 
4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie dostaw energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w umowie i nie stanowi ono rozwiązania 
całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. 

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów: 

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

2) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 
6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 5 pkt 1), 

pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni 

od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

 
§ 10. 

Dopuszcza się zmiany w postanowieniach umowy w następujących przypadkach: 
1) obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

l.p. Nazwa 
Cena jedn. 

Netto [zł./MWh] 

1. Szczyt przedpołudniowy* … 

2. Szczyt popołudniowy* … 

3. Pozostałe godziny doby* … 
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2) zmiana treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa; 

3) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w terminie wynikającym z 
aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę; 

4) wcześniejszego zrealizowania wartości przedmiotu umowy – skrócenie jej okresu 

obowiązywania; 
5)  nie wykorzystania przez Zamawiającego w całości wartości przedmiotu umowy w 

terminie określonym w § 8 ust. 1 – przedłużenie jej obowiązywania. 
6) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach określonych w 

art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

 
§11. 

1. Przewiduje się następujące kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub niezrealizowania przedmiotu 
umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy. 
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości przedmiotu umowy lub 10% wartości niezrealizowanej części.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary 

umowne. 
 

 
§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) i przepisy ustawy – 
Kodeks Cywilny. 

2. Ewentualne spory wynikające z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
 

 

 
Wykonawca       Zamawiający       
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