
 

 

Załącznik nr 8 do SWZ – zmiana 11.01.2022r. 

 

UMOWA  

(wzór) 

 

zawarta w dniu .............. 2022r. w Żywcu, w wyniku przeprowadzonego postępowania                   

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

Pzp,  pomiędzy: 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000094136, NIP: 5531000805, Regon: 070453336, którą 

reprezentują:  

 Jerzy Kliś – Prezes Zarządu 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym (Odbiorcą) 

oraz 

..................................................................................................... z siedzibą w............................ 

.........................................................., zarejestrowaną w ............................................................ 

......................pod nr KRS pod nr ......................, NIP: ................................., Regon: 

...................................... 

którą reprezentują:  

 ................................... - ..................................... 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą (Sprzedawcą) 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami 

o następującej treści: 

 

na dostawę energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu                    

w 2022r. 

§ 1 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu ........01.2022r. w trybie ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 tj. z późn. zm.) 

– zastosowany tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, 

Zamawiający zleca a Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się realizacji zadania pn. 

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu                    

w 2022r.” 

 

§ 2 

 

 Przedmiotem umowy jest dostawa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obiekt I  

Budynek administracyjny – Żywiec, ul. Kabaty 2 

Rodzaj przyłącza – linia kablowa 2x YAKY 4x120 

miejsce przyłączenia  zaciski odpływowe w stacji trafo S-0430 Żywiec – Transbud  

Moc przyłączeniowa- 120kW 

Moc umowna - 110kW 

Roczne zużycie energii : szczytowa - 130 MWh, pozaszczytowa – 235 MWh 

Grupa taryfowa -C22 a 

Napięcie zasilania - 230/400 

Grupa przyłączeniowa - IV 

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV  

Zabezpieczenie przedlicznikowe -200A 

Współczynnik mocy tg<= 0,4 

 

Obiekt II 

Schronisko –Żywiec  ul. Kabaty 2 

Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120 

miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym   

Moc przyłączeniowa.- 48 kW 

Moc umowna – 36 kW 

Roczne zużycie energii - 95 MWh 

Grupa taryfowa – C21 

Napięcie zasilania - 230/400 

Grupa przyłączeniowa - IV 

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV  

Zabezpieczenie przedlicznikowe -80 A 

Współczynnik mocy tg<= 0,4 

 

Obiekt  III 

Baza transportowa –Żywiec  ul. Bracka 51 

Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120 

miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym   

Moc przyłączeniowa.- 32 kW 

Moc umowna – 32 kW 

Roczne zużycie energii - 55 MWh 

Grupa taryfowa - C12 a 

Napięcie zasilania - 230/400 

Grupa przyłączeniowa - V 

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV  

Zabezpieczenie przedlicznikowe -63 A 

Współczynnik mocy tg<= 0,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 3 

 

1.  Wyszczególnienie cen jednostkowych za przedmiot zamówienia: 

 

A B C D E F G 

Nazwa 

obiektu  
Grupa taryfowa 

Cena 

brutto                     

za 1 

MWh 

energii 

czynnej 

(PLN) 

Przewidywana 

ilość 

zamówionej 

energii w skali 

11 miesięcy 

(MWh) 

C x D 

Wartość 

brutto                

(PLN) 

Opłata 

handlowa – 

kwota 

sumaryczna za 

11 miesięczny 

okres 

rozliczeniowy 

(PLN) 

E + F 

Wartość 

brutto 

ogółem 

(PLN) 

Obiekt I C22 a 
szczytowa  130    

pozaszczytowa  235    

Obiekt II C 21  95    

Obiekt 

III 
C 12 a  55    

Razem  515    

 

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi  ............................. złotych (netto) 

słownie: ............................................................................................... złotych 00/100 (netto) 

podatek VAT ............... złotych 00/100 

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi  ............................. złotych (brutto) 

słownie: ............................................................................................... złotych 00/100 (brutto) 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem                     

w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wysyłania faktur drogą e-mailową w dniu ich wystawienia                       

w oparciu o stosowne porozumienie zawarte w formie pisemnej. 

3. Podane powyżej ilości energii elektrycznej mają charakter szacunkowy, choć zgodny                        

z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych 

roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości energii. Ściśle obowiązujący natomiast 

jest termin obowiązywania umowy.  

4. Strony ustalają następujący okres realizacji umowy: 11 miesięcy – nie dłużej niż do 

31.12.2022r. 

5. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

6. Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia w tym wpisy do rejestrów, decyzje, 

zezwolenia i koncesje na świadczenie dostaw objętych niniejszą umową oraz 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego                          

o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie. 

 



 

 

 

§ 4 

 

 Na podstawie umowy Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej oraz zapewnia jej dostarczenie przez Dystrybutora do miejsc poboru 

wskazanych w §2 ust. 1 niniejszej umowy, a Zamawiający do odbioru tej energii oraz do 

zapłaty należności z tego tytułu. 

 Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej 

umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę)            

z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A. O/Bielsko – Biała, ul. 

Batorego 17 A, 43-300 Bielsko - Biała). 

 Wykonawca (Sprzedawca) gwarantuje, że zmiana sprzedawcy nie może wiązać się            

z ryzykiem przerwania dostaw energii lub zmiany warunków opłat przesyłowych. 

 Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że energia elektryczna kupowana na podstawie 

niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że 

Zamawiający (Odbiorca) nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu 

ustawy – Prawo energetyczne. 

 Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że posiada tytuły prawne do obiektów 

wymienionych w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 Realizacja umowy będzie odbywać według standardów jakości obsługi klienta 

określonych  w obowiązujących przepisach prawa energetycznego. 

 Standardy jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy zostały 

określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r., poz. 716 i 868                            

z późn.zm.). 

 W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi dotyczącej sprzedaży 

energii elektrycznej Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty 

według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2019r.  

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz.U. 2019.503 ) lub w każdym czasie, w później wydanym akcie 

prawnym określającym te stawki. 

 Rozliczenia odbywać się będą w okresach identycznych z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, na podstawie bieżących wskazań urządzeń pomiarowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych według cen jednostkowych podanych w ofercie. 

Będą to okresy miesięczne w odniesieniu do każdego PPE. 

 Ewentualna zmiana szacowanego rocznego zużycia energii określona w § 2 ust.1 

niniejszej umowy nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 

poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen określonych w ofercie. 

 Minimalna ilość zamawianej energii elektrycznej nie będzie niższa niż 70 % ilości 

określonej w specyfikacji technicznej załączonej do SWZ z zastrzeżeniem § 6. 

    

 

 

 

 



 

 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Sprzedawcy)                          

w następującym zakresie: 

1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku: 

a) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym                        

w okresie obowiązywania umowy, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej 

lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:  

a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych 

mających wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez 

Zamawiającego;  

b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na 

sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne 

uważa się za zmiany nieistotnych postanowień umowy);  

2. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie 

stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 

możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                             

z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 Pzp Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany 

nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje dostawy pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca (Sprzedawca) 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 

 



 

 

 

§ 7 

 

 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości 

brutto wymienionej w §3 za każdą rozpoczętą dobę braku dostaw energii elektrycznej 

oddzielnie dla każdego z obiektów wymienionych w § 2 o ile przyczyna braku dostaw 

energii nie leży po stronie Zamawiającego.  

 W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

10% wartości brutto wymienionej w § 3 oraz pokryje wszelkie koszty związane z zakupem 

przez Zamawiającego energii elektrycznej od innego dostawcy. 

 W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający może on dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych                            

z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu sprzedaży energii. 

 Łączna kwota z tytułu kar nie może być wyższa niż 30 000 zł. 

 

 

§ 8 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych 

osobowych Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi                          

z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 

wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, 

które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych.  

4. Wykonawca oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których 

dane przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO. 

5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień 

niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: 

www.beskidzywiec.pl  Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem 

każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane przez niego dane osobowe mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej. 

 

 

http://www.beskidzywiec.pl/


 

 

 

 

§ 9 

 

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać                             

w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór 

rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego z zastosowaniem 

obowiązkowej mediacji. 

§ 10 

 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą 

miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

        § 11 

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po                   

1-nym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

      Zamawiający (Odbiorca):          Wykonawca (Sprzedawca): 

 

 

          …………………                                                                               ………………….. 
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