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UMOWA Nr PZA.252.14.2019 
sprzedaży energii elektrycznej 

 
zawarta w Lublinie w dniu ……………2019 r. pomiędzy : 
spółką pod nazwą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” 
S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT,                
o numerze NIP: 7120165888, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód      
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 
1.217.300,00 zł), reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta zwaną 
dalej „Zamawiającym” zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą 
Załącznik nr 1, 
a 

            firmą…………………………………… z siedzibą w………………., ul……………...……. 
wpisaną do rejestru prowadzonego przez ……………………… pod nr 
…………………… , o wysokości kapitału zakładowego w kwocie 
…………………………………zł, o numerze NIP: ………………………………, 
REGON:............................, reprezentowaną przez:  
1. ………………….. ……………………………………………………; 
2. ………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców 
stanowiącą Załącznik nr 2. 

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub 
Stronami. 

§ 1 

1. Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej 
umowy oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

2. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje 
się do niniejszego zamówienia publicznego, gdyż jego wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego określonego jako „Dostawa energii elektrycznej 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla Radia Lublin S.A.” 
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych                    
w Polskim Radiu - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro (netto)] wprowadzonym Zarządzeniem Nr 22/2017 Prezesa Zarządu Radia 
Lublin S.A. z dnia 08.09.2017 r. 

§ 2 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron 
związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych 
w niniejszej umowie. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 
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3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin, 
ul. Garbarska 21A (zwanej dalej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - OSD). 
Warunki świadczenia usług dystrybucji określa umowa dystrybucyjna zawarta         
z OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, 
do którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej 
Umowy. Specyfikacja obiektu Zamawiającego zawarta jest w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy. 

5. Strony ustalają, że energia zakupiona przez Zamawiającego na podstawie Umowy 
przeznaczona będzie na potrzeby własne Zamawiającego, co oznacza, że 
Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). 

6. Strony ustalają, że energia sprzedawana przez Wykonawcę Zamawiającemu na 
podstawie Umowy będzie obciążona podatkiem akcyzowym, co oznacza, że 
Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia            
2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z późn. zm.). 

§ 3 

Postanowienia wstępne. 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do 
niniejszej Umowy; 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1025 z późn. zm. zwana dalej „Kodeks Cywilny”); 

3. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ……….. z dnia …………. 
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

4. Umowa o świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym     
a OSD; 

5. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD; 

6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z częściami szczegółowymi; 

7. Oświadczenie Zamawiającego, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym           
w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

§ 4 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego wymienionego            
w Załączniku nr 1; 

b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy; 
c) zapewnienia Zamawiającemu bezpłatnego dostępu do informacji o danych 

pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez 
Zamawiającego w punkcie poboru; 
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d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej; 
e) zachowania standardów jakościowych określonych w Umowie oraz wynikających 

z obowiązujących przepisów, norm, zaleceń i wytycznych; 
f) przyjmowania, w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych Wykonawcy wniosków, zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego 
dotyczących dostarczania energii elektrycznej; 

g) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawach rozliczeń       
i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 
c) wnoszenia opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane przez 

Wykonawcę na pisemny wniosek Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego 
umowy na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD na warunkach 
określonych w Pełnomocnictwie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej 
pomiędzy Zamawiającym, a OSD lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną. 

§ 5 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu 
Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej 
do obiektu Zamawiającego. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 
z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 
zapotrzebowania na energię elektryczną do OSD oraz OSP (Operator Systemu 
Przesyłowego). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe 
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej 
do obiektu Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 
wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 
dokonywanych przez OSD. 

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest 
do udzielenia bonifikat w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz 
zgodnie    z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 
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§ 6 

Ceny energii elektrycznej oraz innych należności 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej oraz pozostałe opłaty 
comiesięczne i jednorazowe w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. wynoszą: 

- szczyt przedpołudniowy: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:………………; 

- szczyt popołudniowy: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:…….……………; 

- pozostałe godziny doby: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:………………; 

- miesięczna opłata handlowa: netto: ………………, brutto:………….………….…; 

- jednorazowa opłata aktywacyjna (lub inna): netto: .………, brutto:………………; 

2. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej oraz pozostałe opłaty 
comiesięczne w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wynoszą: 

- szczyt przedpołudniowy: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:………………; 

- szczyt popołudniowy: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:…….……………; 

- pozostałe godziny doby: cena 1 kWh netto: ………………, brutto:………………; 

- miesięczna opłata handlowa: netto: ………………, brutto:………….………….…. 

3. Ceny określone w ust. 1 i 2 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany 
przepisów skutkujących zmianą stawki podatku akcyzowego lub innych zmian 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo 
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące 
efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone                      
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich 
wejścia w życie. Każdorazowe wprowadzenie zmiany cen wynikające                              
z przypadków zakreślonym w niniejszym ust. winno być poprzedzone pisemnym 
uzasadniającym poinformowaniem Zamawiającego przez Wykonawcę. 

§ 7 

Rozliczenia i Płatności 

1. Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii 
elektrycznej pobranej w obiekcie oraz wysokości należności z tego tytułu. 

3. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo – 
rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy 
Zamawiającym, a OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, rozliczenie może 
zostać dokonane na podstawie faktur od OSD przekazanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na 
podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości 
korekty jest wskazanie układu pomiarowo – rozliczeniowego z następnego okresu 
rozliczeniowego. 
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5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 
dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty 
uprzednio wystawionych faktur. 

6. Strony ustalają, że Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 
rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 
rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż 21 dni od daty wystawienia faktury przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura zostanie doręczona Zamawiającemu nie 
później niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze. Jeżeli 
faktura zostanie doręczona zamawiającemu później niż 7 dni przed upływem 
terminu płatności wskazanego w fakturze, Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury. 

1) Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie w formie dokumentów 
elektronicznych, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów 
faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.); 

2) Faktury w postaci dokumentów elektronicznych należy wysyłać do 
Zamawiającego na adres e-mail: halina.blasiak@radio-lublin.pl; 

3) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 
zmianie ww. adresu e-mail; 

4) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie faktur ze strony Zamawiającego 
jest: Główna Księgowa Pani Halina Błasiak. 

7. Strony określają, iż terminem spełnienia świadczenia  jest dzień wpływu środków na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

9. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania – Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo 
nowy termin płatności. 

10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych, Strony zobowiązują 
się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych                
z mylnymi operacjami bankowymi. 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający 
zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po 
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do 
zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie 
oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży 
energii elektrycznej. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 
OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności 
za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej 

mailto:halina.blasiak@radio-lublin.pl
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energii. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wznowienia dostaw energii 
w terminie zgodnym z normami określonymi przez OSD. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikające                      
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach 
określonych z Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 
umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia    
01.07.2019 r. jednakże nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów 
dystrybucyjnych. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 
30.06.2020 r. 

3. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 
umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 
którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.          
W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym         
w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 
narusza warunki Umowy. 

5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

6. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktu odbioru wymienionego w Załączniku 
Nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi 
oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się złożyć w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia 
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 
kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, do 
dnia ………. 2019 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego wystąpić do OSD                 
z wnioskiem o zawarcie umowy dystrybucyjnej pomiędzy OSD a Zamawiającym, na 
podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 

3. Jeżeli Zamawiający jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca 
zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego wystąpić do OSD z wnioskiem                 
o dokonanie zmian parametrów dystrybucji energii elektrycznej do obiektu 
Zamawiającego, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa – 
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w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W przypadku gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat 
zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

4. Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Adresy do doręczeń Stron są następujące: 

1) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………….., 
tel.:……………………fax.: ..................................,; 

2) dla Zamawiającego: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio 
Lublin” SA, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin. 

3) Każda ze Stron jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresów 
do doręczeń. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. W razie powstania sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią, Strony 
zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających na celu 
ich polubowne rozstrzygnięcie. 

8. Wszelkie spory, które nie zostały polubownie rozstrzygnięte w terminie 7 dni od 
zgłoszenia sporu drugiej Stronie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Lista załączników do umowy: 

Załącznik Nr 1: Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego; 

Załącznik Nr 2: Kopie odpisu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy; 

Załącznik Nr 3: Kopia Koncesji Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ……….. 
z dnia …………. wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

Załącznik Nr 4:   Pełnomocnictwo; 

Załącznik Nr 5:   Kopia „Opisu przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do ogłoszenia); 

Załącznik Nr 6: Kopia oferty Wykonawcy. 

 

       WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
          …..………………….                                                                    ………………………….. 

 
 


