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UMOWY Nr  …………………….. / 2022 
 
zawarta pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Pl. Sokratesa ul. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa 
Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000473114, NIP: 7010389279, REGON: 146726100, 
reprezentowanym przez:  
Tomasza Kuczura - Prezesa Zarządu 
 a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą” którego reprezentuje: 

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

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postepowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 
2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą” przez Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i 
Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, pn.: „Dostawę energii elektrycznej”  Numer sprawy: UCZKIN/ZP-02/12/2022/TP, zawarto 
niniejszą Umowę o następującej treści: 

 
Definicje 

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 ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Umowa – niniejsza Umowa. 

4. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany 
rodzaj odbioru. 

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

6. Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej. 

7. Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 
odczytów układów pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii elektrycznej. 

8. Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 
pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, 
wynosi on 1 miesiąc kalendarzowy. 

9. Prawo energetyczne, Ustawa– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021  
poz. 716). 

10. Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, przygotowany przez Sprzedawcę, 
wprowadzany w życie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. 
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11. Obiekty –  poszczególne obiekty Zamawiającego wymienione w Załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
(odpowiednio do poszczególnych jednostek biorących udział w postępowaniu). 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest: 

a) określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby 
eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2021  poz. 716) oraz w wydanych na jej podstawie 
aktach wykonawczych zgodnie z ofertą na którą składają się Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz 
Załącznik nr 1.1 Formularz cenowy, stanowiące załączniki do Umowy,  

b) uregulowanie stanu prawnego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i OSD w ten sposób, że 
Zamawiający dokonuje zakupu energii elektrycznej od Wykonawcy do swoich obiektów 
wymienionych w Załączniku nr 3. 

c) realizacja sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę do Obiektów Zamawiającego, 

d) bilansowanie handlowe energii dostarczanej, a w przypadku UCK WUM także wytwarzanej. 

2. Sprzedaż energii będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego. Niniejsza 
Umowa nie zastępuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

4. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje tytułem prawnym do korzystania z Obiektów, do których ma być 
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

PODSTAWOWE ZASADY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do złożenia w OSD w imieniu Zamawiającego 
zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.  

2. Umowa Dystrybucyjna powinna być zawarta na czas realizacji zamówienia z OSD na terenie którego 
znajdują się punkty poboru Zamawiającego, określającą ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze 
świadczeniem usługi dystrybucyjnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii 
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 3. 

4. Planowaną wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru określanych 
w załączniku nr 2 (Formularz cenowy) szacuje się w wysokości: 

        Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie - 500 000 kWh. 

5. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie.  

6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru 
wymienionych w Załączniku nr 3 określana jest każdorazowo w Umowie  
o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usług bilansowania handlowego Zamawiającego  
w ramach jednostki grafikowej Wykonawcy i ponoszenia kosztów tego bilansowania. 

8. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego. 
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§ 3 

STANDARDY JAKOŚCI OBSŁUGI, REKLAMACJE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców: 

1) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, 

2) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 

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. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji Zamawiającemu w formie 
elektronicznej, telefonicznej lub pisemnej.  

3. Wnioski dotyczące opłat należnych Zamawiającemu z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych 
obsługi odbiorców oraz reklamacje w sprawie rozliczeń Zamawiający składa w formie pisemnej. 

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

5. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającego, na jego pisemny 
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w  Rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019 poz. 503) lub w każdoczesnym później wydanym akcie 
prawnym określającym te stawki. 

§ 4 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązują się w szczególności do: 

a) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, 

b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną oraz inne należności 
wynikające z wzajemnych rozliczeń. 

c) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w 
sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach odbioru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z § 3 Umowy oraz innych 
wymagań określonych w Dokumentacji przetargowej, Prawie energetycznym oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy, 

b) prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 

c) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 
dostarczanej energii elektrycznej. 

 
§ 5 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej 
netto określonej w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, która wynosi: 

      dla Grupy taryfowej C OSD  -  …………………….  zł/kWh 

2. Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych 
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lub ustalonego ryczałtu zużycia i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej  
w § 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej 
stawki. 

4. W związku z tym, iż Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK) 
posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/13436/24780/W/OŁO/2017/MGG z dnia 
19.09.2017 r. zakup energii dla obiektów UCK będzie realizowany bez doliczonych kosztów akcyzy, tj. po 
cenie określonej w § 5.  UCK będzie samodzielnie realizował naliczanie i odprowadzanie podatku 
akcyzowego.  

5. 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. 

6. Rozliczenia pomiędzy stronami będą następowały w oparciu o fakturę, obejmującą należności za realne 
zużycie energii w danym okresie rozliczeniowym.  

7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zapłaty za niewykorzystaną ilość energii, która została 
wskazana w Formularzu cenowym jako ilość prognozowana. Zamawiający zastrzega, iż docelowa 
średnia ilość zapotrzebowania na energię oparta jest na przewidywaniach związanych z dotychczasową 
działalnością Zamawiającego i jako taka może ulec zmianie, a Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to 
rozumie, przyjmuje do wiadomości oraz mając pełną świadomość, że wykonanie przedmiotu 
zamówienia w tych okolicznościach w ilości mniejszej niż wynika to z docelowych wskaźników 
zawartych w Załączniku nr 2, nie rodzi po jego stronie żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec 
Zamawiającego i na to się zgadza. Niezależnie od powyższego, Zamawiający gwarantuje 80% realizacji 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

PŁATNOŚCI 

1. Łączna wartość Umowy dla Zamawiającego - Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółką z o.o. wynosi:  

……………………zł netto (słownie zł:………………………………………………………………………………………….…………..), 

…………………..zł brutto (słownie zł:………………………………………………………………………………………………………), 

a ceny jednostkowe są zawarte w Załączniku nr 2 Formularz cenowy. 

2. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na 
konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktury VAT raz w miesiącu. 

4. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego  
i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 
trzecie. 

5. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy nie może bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub 
poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie 
takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami 
administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 

6. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze 
zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

7. W przypadku wystawienia faktury, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).  
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8. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,  
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 
numer umowy i Protokół odbioru (lub protokół przerobowy), których dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 7010389279  

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 
ust. 8 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie 
się z jej treścią. 

11. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej  
z warunkami Umowy, realizacji obowiązków Wykonawcy. 

12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną 
reklamację oraz dokona wpłaty bezspornej części należności w terminie 14 dni. Płatność pozostałej 
części należności nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji 
Wykonawcy.  

13. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 14 dni.  
 

§7 

TERMIN UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień 01.01.2023 r. lecz 
nie wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. 

3. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 
elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 3 i nie stanowi ono 
rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru 
określone w Załączniku. 

4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów: 

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b) umowy świadczenia usługi dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do świadczenia usługi bilansowania handlowego energii dla 
każdego punktu poboru.  

6. Zamawiający oświadcza, że umowy o świadczenie usług dystrybucji, pozostaną ważne przez cały okres 
obowiązywania Umowy, a w przypadku rozwiązania którejkolwiek z nich lub braku takiej umowy, 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy  
o świadczenie usług dystrybucji w części dotyczącej danego punktu odbioru. 

 
§8 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

- po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- po stronie Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji oraz podejmowania 
działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
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§9   

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy, za które odpowiada Wykonawca, względem 
terminu wskazanego w § 7 ust. 1) – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 
1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

3) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 6 ust. 4 lub 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 
5000,00 zł niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem wskazanego paragrafu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należności wynikających z kar umownych bezpośrednio  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata lub potrącenie 

kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań objętych umową. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 

 

§ 1 0  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość ́istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w związku ze zmianą klasyfikacji produktu lub podatku 

akcyzowego, 

2) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy), 

3) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania dostawy w uzgodnionym 

zakresie i/lub we wskazany sposób, (zmiana, o której mowa może być ́dokonana w razie pojawienia 

się ̨ nowej okoliczności, nieznanej w trakcie zawarcia Umowy a koniecznej do prawidłowego 

wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości);  

4) terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie 

możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym terminie;  

5) zwiększenia punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej w obrębie grup taryfowych, które zostały 

ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

2. Zmiany wskazane powyżej nie mogą skutkować zwiększeniem wartości Umowy. 

3. Zmiany do Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez 
Wykonawcę istotnych warunków Umowy, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o podstawie rozwiązania Umowy.  

2. Poza przypadkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający może 
rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie, jeżeli Wykonawca rażąco lub 
uporczywie narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności nie uwzględnia uwag dotyczących 
jakości wykonywania przedmiotu zamówienia, a także braku współpracy przy rozpatrywaniu reklamacji. 
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W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) 
poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania Umowy. 
Rozwiązanie Umowy na podstawie niniejszego ustępu nie uchybia obowiązkowi zapłaty kar umownych.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy:  

1) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki określone w niniejszej Umowie, bądź Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do 
usunięcia nieprawidłowości – nie usunie przyczyn powodujących podniesienie zarzutów 
niewłaściwego wykonywania zamówienia, (Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę na 
piśmie do prawidłowego wykonania umowy ze wskazaniem zarzutów i udzielić mu 14 dniowego 
terminu na wykonanie zobowiązania;  

2) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe, naprawcze albo wykreślenia 
Wykonawcy z właściwego rejestru;  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych 
przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

6) Wykonawca stracił uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 1 - ust. 4, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowaną część Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia. 
 

§ 1 2  
PODWYKONAWCY 

1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Umowę z udziałem podwykonawcy lub 
podwykonawców, na którego lub których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  
w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiana takiego podwykonawcy jest dopuszczalna, jeśli 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

§ 1 3  
RODO 

Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie 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 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 
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(dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność gospodarczą) * 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 04.05.2016), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i 

Noworodka WUM Sp. z .o.o. , tel.: 22 583 03 02 e-mail: biuro@uczkin.pl; 

2) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z 

o.o. ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, jest Pan Piotr Rajski, e-mail: iod@uczkin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy produktów leczniczych, 

dietetycznych środków spożywczych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego”, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                 
1 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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§14 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW oraz UMOWA O MEDIACJĘ 

1. Strony ustalają, że wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, a jeśli 
porozumienie nie zostanie zawarte - przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod rozstrzygnięcie w 
drodze mediacji. 

3. Sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty 
sprawy, w związku z powyższym strony zobowiązują się, przed wytoczeniem powództwa wyczerpać tok 
postępowania mediacyjnego. 

4. Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności 
prawnych,  korzystające z pełni praw publicznych. 

5. Osobę mediatora wyznacza, za zgodą strony przeciwnej, otrzymujący wniosek o przeprowadzenie 
mediacji. 

6. Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia mediatora nie może 
być wyższa niż  określona w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w 
sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu 
cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).  

7. Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator wybrany  
w sposób określony w ust. 5. 

8. W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania wniosku do sądu  
o jej zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności. 

9. Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy czym brak 
rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania mediacyjnego. 

 
§15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, podpisując niniejszą umowę, że dokumenty przedłożone Zamawiającemu w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w następstwie, którego została zawarta Umowa nie 
utraciły aktualności i że spełnia, na dzień podpisania umowy, warunki udziału w postępowaniu 
przetargowym. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny zostać dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. W przypadku użycia w umowie określenia odnoszącego się do terminu dni, rozumie się przez to dni 
kalendarzowe. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

6. Integralne części Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

3) Załącznik nr 3 Planowane zużycie energii elektrycznej 

 

              ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWC
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Planowane zużycie energii elektrycznej w 2023 r. dla punktu przyłączenia 

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka (UCZKIN) 

 

 

 

Planowane zużycie energii elektrycznej w 2023 r. dla punktu przyłączenia UCZKIN 

Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr PPE OSD Taryfa 
Zużycie 
energii 
(kWh) 

1. Budynek szpitalny Pl. S. Starynkiewicza1/3 
PL0000010201500000000

000000004888 
C21 400 000 

2. Budynek szpitalny Pl. S. Starynkiewicza1/3 
PL0000010201500000000

000002168618 
C21 100 000 

Razem: 500 000 

 

 

 


