Załącznik nr 2 do SIWZ
numer postępowania DAZ/ZP/2/2020
UMOWA nr…./2020
zwana dalej „Umową”
zawarta dnia

WZÓR

………………… 2020 roku w Warszawie pomiędzy:

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. Ignacego Jana
Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), posiadającym NIP: 525-10-52-103 oraz REGON:
010978710, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) ………………………………… - …………………………………..;
2) ………………………………… - …………………………………..
a
……………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/-ą przez:
1) ………………………………… - ……………………………………;
2) ………………………………… - …………………………………… .
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o numerze DAZ/ZP/2/2020 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Dostawa energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą
Pzp”, o następującej treści.
§ 1.
Definicje
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1) Punkt poboru – miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zgodnie z miejscem dostarczania energii
elektrycznej określonym w Umowie o świadczenie usług dystrybucji;
2) Operator systemu dystrybucyjnego lub OSD – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej;
3) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta między Zamawiającym a OSD,
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji energii
elektrycznej;
4) Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej, w celu realizacji
Umowy;
5) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
6) 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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§ 2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do Punktów poboru, wskazanych w
załączniku nr 3 do Umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem
i opomiarowaniem energii.
Łączna maksymalna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
Umowy do Punktów poboru, szacuje się w wysokości 1280 MWh.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia łącznej ilości zakupionej
energii o 20% w stosunku do ilości określonej w ust. 3. Zaistnienie powyższych okoliczności
spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
dla Punktów poboru, określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji,
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego,
na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla Zamawiającego w grupie taryfowej
i przy mocach umownych określonych w załączniku nr 3 do Umowy oraz rzeczywiście pobranej
energii elektrycznej.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w załączniku nr 2 do Umowy.
Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany mocy umownej, określonej w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji.
§ 3.
Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr ………………………….. wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………….., której okres ważności
przypada na dzień ………………..;
2) ma zawartą obowiązującą Generalną umowę dystrybucyjną z OSD, tj. innogy Stoen Operator
Sp. z o.o., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do Punktów poboru Zamawiającego za
pośrednictwem sieci wskazanego powyżej OSD.
2. W przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż
dwa miesiące przed datą upływu ważności tego dokumentu przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną lub obowiązującej
Generalnej umowy dystrybucyjnej z OSD.
3. Zamawiający oświadcza, że:
1) jest odbiorcą końcowym w rozumieniu Prawa energetycznego;
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2) posiada zawartą na czas nieokreślony umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewnia
jej utrzymanie w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy;
3) posiada tytuł prawny do dysponowania obiektem, w którym znajdują się Punkty poboru,
wyszczególnione w załączniku nr 3 do Umowy, do których ma być sprzedawana energia
elektryczna na podstawie Umowy.
§ 4.
Zobowiązania Stron

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sprzedaży energii elektrycznej do Punktów poboru, wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy;
2) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;
3) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
2) terminowego regulowania zobowiązań za energię elektryczną.

§ 5.
Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu standardów jakości obsługi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie Prawa energetycznego.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra
Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503) albo w każdym później wydanym akcie
określającym te stawki.
3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę najpóźniej w Fakturze rozliczeniowej za
pierwszy Okres rozliczeniowy przypadający po rozpatrzeniu wniosku Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

§ 6.
Ceny energii elektrycznej
Cena jednostkowa netto energii elektrycznej za 1 MWh oraz stawka opłaty handlowej w okresie
obowiązywania Umowy zostały ustalone na podstawie Formularza cenowego, stanowiącego
załącznik nr 2 do Umowy.
Cena jednostkowa netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, podatek akcyzowy
oraz koszty wynikające z dokonywania bilansowania i rozliczeń handlowych. W okresie
obowiązywania Umowy cena jednostkowa netto oraz stawka opłaty handlowej, o których mowa w
ust. 1 będą stałe i nie będą podlegać zmianie, za wyjątkiem zmiany wynikającej ze zmiany stawki
podatku akcyzowego, o której mowa w § 13. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
Do ceny jednostkowej netto za 1 MWh energii elektrycznej zostanie doliczony podatek od towarów
i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży energii.
Cena jednostkowa brutto energii elektrycznej może ulec zmianie, poza zmianą o której mowa w ust.
2, wyłącznie w sytuacji zmian obowiązujących stawek podatku od towaru i usług (VAT). Zmiany te
zachodzą automatycznie i nie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy. W przypadku
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zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości ceny jednostkowej
brutto energii elektrycznej, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej
Umowy, cena jednostkowa energii elektrycznej w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do
Umowy. Zmianie ulegnie wysokość ceny jednostkowej brutto energii elektrycznej w okresie od dnia
obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części
należności Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona
stawka podatku. Na dzień podpisania Umowy stawka VAT wynosi …%.
W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie
Zamawiającego o wysokości nowej stawki podatku VAT oraz daty, od której ona obowiązuje.
Na dzień podpisania Umowy szacunkowe wynagrodzenie umowne z tytułu Umowy należne
Wykonawcy wynosi netto _____________ zł (słownie zł: ________________ zł), co stanowi wraz
z VAT w wysokości ….% kwotę brutto ___________ zł (słownie zł: __________________ zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, zostało skalkulowane przez Wykonawcę w oparciu o cenę
jednostkową energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 oraz szacunkową ilość energii określoną
przez Zamawiającego w § 2 ust. 3, z uwzględnieniem łącznej kwoty opłaty handlowej przewidzianej
do poniesienia w okresie obowiązywania Umowy.
W przypadku, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. z powodu zawinionego przez
Wykonawcę opóźnienia w dokonaniu procedury zmiany sprzedawcy lub utraty przez Wykonawcę
koncesji, Zamawiający poniesie koszty rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami energii elektrycznej, a
wartością pobranej energii wynikającą z Umowy.
Obowiązek zwrotu kosztów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej w okolicznościach,
o których mowa w ust. 8, istnieje niezależnie od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie Umowy na podstawie § 9 ust. 1.
§ 7.
Rozliczenia i płatności

1. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w Okresach rozliczeniowych, obliczana

2.

3.
4.

5.

będzie indywidualnie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i ceny
jednostkowej netto energii elektrycznej, o której mowa w § 6 ust. 1. Do wyliczonej należności netto
Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora systemu dystrybucyjnego,
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
Zobowiązania za energię elektryczną regulowane będą na podstawie Faktur rozliczeniowych
wystawionych przez Wykonawcę.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora systemu
dystrybucyjnego.
Ustala się następujący sposób zapłaty zobowiązań z tytułu wykonania sprzedaży energii
elektrycznej:
1) Faktury rozliczeniowe będą wystawiane w cyklach zgodnych z cyklem dokonywania odczytów
układów pomiarowych, stosowanym przez OSD;
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2) Faktury rozliczeniowe za dany Okres rozliczeniowy będą wystawione z dołu, tj. w terminie
określonym w ust. 4;
3) Faktury rozliczeniowe będą zawierały dane pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie
Punktu poboru;
4) Wykonawca zobowiązany jest wystawiać Faktury rozliczeniowe na Zamawiającego, tj.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 00-546 Warszawa, ul. ks. I. J. Skorupki 4, nr NIP 5251052103
w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących
zasad:
a)

w przypadku faktur w formie papierowej - Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona na
Zamawiającego oraz dostarczona na adres siedziby Zamawiającego;
b) w przypadku ustrukturyzowanych elektronicznych faktur - Faktura rozliczeniowa zostanie
wystawiona na Zamawiającego oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do
odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, tj. Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem www.efaktura.gov.pl.
6. Wykonawca zobowiązany jest podać na Fakturze rozliczeniowej termin zapłaty wynikający z
Umowy.
7. Zapłata zobowiązania nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści Faktury
rozliczeniowej w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej Faktury rozliczeniowej przez
Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia
Zamawiającemu Faktury rozliczeniowej w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. W razie
niezachowania terminu doręczenia, termin płatności wskazany w Fakturze rozliczeniowej zostanie
automatycznie przedłużony o czas wynikający z jego opóźnienia.
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na
podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z Faktury rozliczeniowej, Wykonawca jest
uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek stosownie do obowiązujących
przepisów prawa za każdy dzień opóźnienia.
10. Prawa, obowiązki i wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na
rzecz osób trzecich.
§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 6, tj. w wysokości …………. zł (słownie: …………zł),
które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne,
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy jak również zabezpieczenie
to może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. Wykonawca na powyższe
wyraża zgodę. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy. W przypadku
niewykorzystania Zamawiający zwróci całe zabezpieczenie w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego ostatniej faktury za energię elektryczną dostarczoną na podstawie
Umowy.
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3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy, a jeżeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastąpi w wysokości nominalnej.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§ 9.
Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości:
1) w
przypadku
dokonywania
bilansowania
handlowego
w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub właściwymi przepisami prawa – w
wysokości 2% wartości netto, o której mowa w § 6 ust. 6;
2) w przypadku utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji Umowy koncesji bądź
dokumentów niezbędnych do wykonywania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1
– w wysokości 2% wartości netto, o której mowa w § 6 ust. 6;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron,
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wartości netto, o której mowa w § 6
ust. 6.
Z tytułu odstąpienia od Umowy lub z tytułu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron,
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zapłaci on na rzecz Wykonawcy karę umowną w
wysokości 5% wartości netto określonej w § 6 ust. 6.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych lub, jeżeli szkoda
powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar w Umowie.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania ich
zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8. Wykonawca na
powyższe wyraża zgodę.
Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania
uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była
jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej).
Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego
odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia
w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania
zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia
część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.
§ 10.
Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 145 Ustawy Pzp. W
tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy;
2) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, ze zm.).
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących
okolicznościach, jeżeli:
1) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami Prawa
energetycznego;
2) Wykonawca utracił koncesję, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 bądź inne uprawnienia niezbędne
do wykonywania przedmiotu Umowy;
3) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego.
Zamawiający może rozwiązać Umowę również w przypadkach, o których mowa w art. 145a Ustawy
Pzp.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy lub rozwiązaniu Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca
obowiązywania Umowy, ze skutkiem od dnia złożenia przez Zamawiającego odpowiedniego
oświadczenia.
Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy przez
którąkolwiek ze Stron, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145, ze zm., zwanej dalej: „Kodeksem Cywilnym”).
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy należy złożyć drugiej Stronie
tylko w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, za uprzednim 30-dniowym
wypowiedzeniem w przypadku, gdy Zamawiający nie uregulował wymagalnych płatności za
sprzedaż energii, przez co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia
dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących płatności.
W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia zgodnie z powyższymi postanowieniami,
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za wykonane dostawy energii
elektrycznej w trakcie trwania Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne
roszczenia.
§ 11.
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiający upoważnia swoich przedstawicieli do koordynacji całości spraw związanych
z realizacją Umowy:
1) ………………………….
…………………;
2) ………………………….
……………….

tel.

……………………,

fax

……………………..,

e-mail:

tel.

……………………,

fax

…………………......,

e-mail:
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2. Wykonawca upoważnia swoich przedstawicieli do nadzoru i koordynacji spraw związanych
z realizacją Umowy w zakresie dotyczącym wszelkich spraw związanych z realizacją umowy, w tym
reklamacji – …………………………….. tel. …………………….., fax. …………………., e-mail:
…………………@..................
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2. Strona zmieniająca
powiadomi drugą Stronę o zmianie osób upoważnionych w formie pisemnej, co nie będzie
traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy.
4. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:
1) do Zamawiającego
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
nr faksu 22 583-05-90
adres poczty elektronicznej – kancelaria@bfg.pl
2) do Wykonawcy
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………
nr faksu ………………………
adres poczty elektronicznej - ….
5. W przypadku porozumiewania się Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu za datę
i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji Strony ustalają dzień i godziną jej otrzymania.
§ 12.
Postanowienia w zakresie ochrony informacji

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom

2.

3.
4.

5.

wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych,
przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku
z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie
informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie
trwania Umowy, jak również po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do
których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z
właściwych przepisów.
Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać
w ramach Umowy oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową”.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją
o tym, że zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne
w każdym przypadku, gdy Strona uzna to za stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi
o kwalifikacji informacji, ani o sposobie postępowania z nimi.
Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla
prawidłowej
realizacji
Umowy
oraz
do
ich
należytego
zabezpieczenia
i ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca
zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji
objętych tajemnicą kontraktową, ani nośników, na których zostały one zapisane, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
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6. Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową
udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do
zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie
z nich było niecelowe, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie
obowiązującego stanowią inaczej.
7. Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej Stronie wszelkich dokumentów zawierających informacje
objęte tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w celu prawidłowej
realizacji Umowy.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu
żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową w celu uzyskania pisemnej zgody
drugiej Strony , w czasie trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. W
przypadku gdy ujawnienie informacji przez Stronę wymagane jest na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego druga Strona poinformuję o przyczynie i zakresie ujawnianych
informacji, chyba że poinformowanie to byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego wymieniać nazwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością
Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wymienianie
nazwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca
złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Zamawiającego.
10. Udzielanie lub publikowanie przez Wykonawcę informacji wymaganych na podstawie przepisów
prawa nie jest uważane za działalność informacyjną ani promocyjną.
11. Zamawiający nie będzie wystawiał referencji, ani innego rodzaju opinii wyrażających ocenę
realizacji Umowy przez Wykonawcę.
12. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy
wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa. Określenie formy oraz treści
powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego.
13. Dokument obejmujący poświadczenie wykonania lub wykonywania zamówienia, wystawiony
przez Zamawiającego, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania
powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że również inne podmioty nie będą
się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem
wykonania lub wykonywania zamówienia nie mają zastosowania postanowienia określające
zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania nazwy Bankowy Fundusz
Gwarancyjny oraz posługiwania się logotypem BFG, w związku z jego działalnością, o których
mowa w ust. 9.
§ 13.
Zmiana Umowy

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych
w art. 144 Ustawy Pzp oraz w przypadku:
1) zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego, o której mowa w § 6 ust. 2;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 14;
3) omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
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4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
5) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Umowy mogą nastąpić w formie pisemnej w trybie pisemnego
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana przedstawicieli stron wymienionych w § 11
dokonana w trakcie trwania Umowy nie wymaga formy aneksu, jedynie formy pisemnej i wywołuje
skutki od dnia doręczenia pisma.

§ 14.
Zmiana wysokości wynagrodzenia

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
– zastosowanie mają określone w ust. 2-10 zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wskazanego w § 6 ust. 6 Umowy.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymaga zmiany
Umowy w drodze pisemnego aneksu.
3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwcześniej w dniu opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1.
Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o
których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz
założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy
o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę;
4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą
wynagrodzenia.
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4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji
lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od
dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje
się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania
w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu Umowy, jaka pozostała do
zrealizowania po dniu zawarcia aneksu.
7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek
powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego
wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
oraz treści aneksu do Umowy.
8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7 Umowy, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 Umowy, mają lub będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.
Postanowienia ust. 4 - 6 umowy stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w
każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń
negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji.
10.
W przypadku:
1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 7 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub
zasadami współżycia społecznego;
2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8;
3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę
wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 9
- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 15.
Obowiązywanie Umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej.
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2. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi najwcześniej od dnia 1
listopada 2020 r.
3. Strony zgodnie ustaliły, że Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokona zgłoszenia OSD, tj. innogy
Stoen Operator Sp. z o.o., zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego Punktu poboru, wskazanego w załączniku nr 3 do
Umowy, konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD;
2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
§ 16.
Ochrona danych osobowych
Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do
reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę, oraz osób wskazanych przez drugą Stronę
jako osoby uprawnione do współpracy w zakresie realizacji Umowy i każda, we własnym zakresie,
będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych osobowych przepisy 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016, str. 1, z późn. zm.).

§ 17.
Postanowienia końcowe
Spory, które mogą powstać w czasie trwania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 18.
Zamawiający może bez zgody Wykonawcy potrącać wszelkie swoje wierzytelności wobec Wykonawcy
z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jakie wynikają z Umowy.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowania aktualnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi.
§ 20.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 21.
1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
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2. W razie zmian danych rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej Umowy Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla
Wykonawcy, wynikających z faktu nie powiadomienia.
3. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji,
a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem
faktycznym w momencie podpisywania Umowy.

Wykaz załączników:
1) Załącznik nr 1 - dokument rejestrowy Wykonawcy (wpisać właściwy);
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy;
3) Załącznik nr 3 - wykaz punktów poboru.

Wykonawca:

Zamawiający:
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(Formularz cenowy)
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Wykaz punktów poboru

Punkt
poboru
nr 1

nr 2

Adres
00-546 Warszawa
ul. ks. I. J.
Skorupki 4
00-546 Warszawa
ul. ks. I. J.
Skorupki 4

Moc umowna

Numer
licznika

Szacunkowe
zużycie w skali
roku

C21

Pu = 180kW

1356741

370* MWh

C21

Pu = 180kW

1356748

270* MWh

Grupa
taryfowa

*z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4
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