
UMOWA nr ZRC /____/2019/PT

zawarta we Wrocławiu w dniu ________2019r. pomiędzy:

______________________________________________________________________________ z siedzibą

w/we _____________________________ przy ul. ______________________________,  o numerze NIP:

____________________,  REGON:  ___________________,  KRS:  ____________________  zwanym  dalej

Zamawiającym, reprezentowanym przez:

_________________________________

a
Premium Partner Poland Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu 53-137, ul. Aleja Wiśniowa 36A lok. 12C o
numerze  NIP  8943099967, REGON  366820900,  KRS  0000669157,  zwanym  dalej  Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
Kamila Kroczaka – Prezesa Zarządu,

łącznie zwanymi Stronami.

Niniejszy dokument (Umowa) określa zasady i warunki świadczenia usług doradczych w zakresie cen
sprzedaży energii elektrycznej wyrażonych w zł za MWh lub kWh, w 2019 roku przez Wykonawcę dla
punktów poboru energii Zamawiającego oraz reguluje zasady wynagrodzenia za te usługi.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych w zakresie wysokości
cen  sprzedaży  energii  elektrycznej  obowiązujących  w  2019  roku  dla  punktów  poboru  energii  (PPE)
Zamawiającego oraz do przeprowadzenia procedury dostosowania cen za sprzedaż energii do aktualnie
obowiązującego na stanu prawnego, z uwzględnieniem posiadanej wiedzy prawnej i rynkowej Wykonawcy.
Ceny sprzedaży energii wyrażone są w złotych za MWh lub kWh.

§ 2
1.  W ramach  obowiązków  opisanych  w  §  1,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu

umowy, który obejmuje w szczególności niżej wymienione czynności:

1.1. świadczenie usług doradczych w zakresie wiedzy prawnej i rynkowej o cenach sprzedaży energii
elektrycznej  w 2019 roku, oraz możliwości  ich obniżenia w stosunku do cen sprzedaży energii
aktualnie  obowiązujących  lub  wynegocjowanych  dla  punktów  poboru  Zamawiającego,  które
Wykonawca  przedstawi  w  Raporcie  Cenowym  po  otrzymaniu  od  Zamawiającego  kompletu
wymaganych dokumentów, zgodnie z  § 3 ust 2.,

1.2. wdrażanie  zaleceń  z  posiadanej  wiedzy  prawnej  i  rynkowej  zawartej  w  Raporcie  Cenowym,
dostarczonym Zamawiającemu, w szczególności:

a) opracowanie  wzorów  korespondencji  w  celu  wdrożenia  zaleceń  ustalonych  w  Raporcie
Cenowym z Zamawiającym,

b) przygotowanie odpowiednich wniosków o zmianę parametrów cenowych sprzedaży energii w
zawartych  przez  Zamawiającego  umowach  sprzedaży  energii  elektrycznej  lub  umowach
kompleksowych.



2. Czynności  opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przeprowadzi w oparciu o przekazane
przez Zamawiającego dokumenty (zgodnie z § 3 ust. 2).

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1. świadczenia usługi z zachowaniem należytej staranności,

1.2. zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób realizujących usługę,

1.3. świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

1.4. zachowania poufności danych, powziętych w trakcie wykonywania Umowy.

2. Zamawiający w terminie 2 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy kserokopie lub skany
faktur  za  sprzedaż  energii  lub  kompleksowych  za  okres  od  01.01.2019  do  30.06.2019  wraz  z  ich
ewentualnymi korektami za ten okres oraz skan lub kserokopię faktury za miesiąc czerwiec 2018 roku.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy, w razie potrzeby, w formie kserokopii lub
skanu, aktualnie obowiązujących umów sprzedaży lub umów kompleksowych dostarczania energii do
punktów poboru Zamawiającego łącznie z  umową obejmującą sprzedaż w miesiącu czerwcu 2018
roku.

7. Po sporządzeniu Raportu Cenowego, o którym mowa w § 2 ust.1,  Wykonawca przystąpi niezwłocznie do
realizacji zawartych w nim zaleceń.

8.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  ujawnienia  wszystkich  posiadanych  punktów  poboru  energii
Wykonawcy, które będą wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  netto  stanowiące
równowartość  40% oszczędności  netto uzyskanych przez Zamawiającego w związku z  wdrożeniem
zaleceń wynikających z Raportu Cenowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy. Oszczędności
liczone będą jako różnica między iloczynem ceny sprzedaży energii obowiązującej, wynegocjowanej
przez  Zamawiającego  z  aktualnym  sprzedawcą  w  2019  roku  i  jej  zużyciem  w  2019  roku  a
wynegocjowaną,  zmienioną  dzięki  zaleceniom  Wykonawcy  z  Raportu  Cenowego,  niższą  stawką  za
sprzedaż energii elektrycznej oraz jej zużyciem w 2019 roku stanowiące ich iloczyn, w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru.

2. Oszczędności liczone będą na podstawie iloczynów cen sprzedaży i faktycznych zużyć energii w oparciu o
przekazane przez  Zamawiającego faktury  za  sprzedaż energii  lub  kompleksowe dla poszczególnych
punktów poboru za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

3. Przez oszczędności uzyskane przez Zamawiającego należy rozumieć oszczędności wynikające z różnicy
stawek za sprzedaż energii elektrycznej (zł za MWh lub zł za kWh), które stanowi różnica pomiędzy
kwotą,  która  byłaby  należna  od  Zamawiającego  za  sprzedaż  energii  elektrycznej  w  przypadku
niewdrożenia zaleceń z Raportu Cenowego, przedstawionego przez Wykonawcę, a kwotą należną do
zapłaty po wdrożeniu zaleceń z Raportu Cenowego, wynikającą z przedłożonych faktur za sprzedaż
energii  lub  kompleksowych  dla  danego  punktu  poboru  lub  umowy  Zamawiającego.  Kwota,  która
byłaby należna od Zamawiającego zostanie wyliczona na podstawie aktualnie obowiązujących stawek,
cen sprzedaży za energię elektryczną, wynegocjowanych lub obowiązujących u danego sprzedawcy, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę, w oparciu o którą nabywa energię elektryczną. Dla wartości
ujemnej do rozliczeń między Stronami przyjmuje się wartość zero.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu oszczędności płatne jest w oparciu o przekazywane Wykonawcy
kopie  lub  skany  faktur  (zgodnie  z  treścią  §  4 ust.  5)  za  sprzedaż  energii  elektrycznej  lub  usługi



kompleksowe  dotyczące  energii  elektrycznej.  Rozliczenie  oszczędności  i  wyliczenie  wynagrodzenia
przez Wykonawcę stanowić będzie każdorazowo załącznik do wystawianych przez Wykonawcę faktur.

5. Kopie lub skany faktur, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy raz w
miesiącu w ciągu 2 dni od ich otrzymania od Dostawcy / Sprzedawcy energii elektrycznej – dotyczy
okresu  od  lipca  do  grudnia  2019  r.  Dla  okresu  od  01.01.2019  do  30.06.2019  wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego
zwrotu  różnicy  wynikającej  z  cen  sprzedaży  energii  elektrycznej  od  sprzedawcy/dostawcy  energii
elektrycznej  Zamawiającego.  W przypadku nieprzekazania którejkolwiek z  faktur  Wykonawcy przez
Zamawiającego pomimo pisemnego upomnienia, Wykonawca ma prawo do zwrócenia się o przesłanie
kopii faktury do podmiotu, z którym Zamawiający ma lub miał zawartą umowę, na podstawie której
nabywał  energię  elektryczną.  W  celu  realizacji  tego  prawa,  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy
pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik do niniejszej Umowy.

6. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 doliczony będzie podatek  od towarów i usług (VAT) w stawce
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

8. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie do  14 dni  od daty wpływu
prawidłowo  wystawionej  faktury  do  siedziby  Zamawiającego,  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
podany na fakturze.

9. Faktury z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Umowy Wykonawca wystawiać będzie na Zamawiającego:
__________________________________________________________,  NIP:  ___________________.
Strony dopuszczają możliwość korygowania wystawionych wcześniej faktur VAT.

10.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  Umowy  w  części  lub  całości  innemu  podmiotowi  jako
podwykonawcy, pod warunkiem niepogorszenia jakości usługi i obsługi w stosunku do Zamawiającego,
przy czym wysokość wynagrodzenia nie może ulec zmianie.

11. W przypadku dostarczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu
niniejszej Umowy, oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy lub likwidacji punktu poboru po
zaprezentowaniu przez Wykonawcę Raportu Cenowego lub zaleceń z niego wynikających, Wykonawca
jest  uprawniony  do  naliczenia  wobec  Zamawiającego  jednorazowego wynagrodzenia  w  wysokości
stanowiącej  20 % oszczędności brutto z Raportu Cenowego, pomniejszonej o kwoty już zapłacone.
Opłata  jednorazowa dotyczy  również  przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  ujawni  wszystkich  punktów
poboru energii.

12.  W przypadku nieujawnienia  punktu/ów poboru energii  Wykonawca jest  uprawniony do naliczenia
wobec Zamawiającego jednorazowego wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 11 niniejszego
paragrafu, przy zastosowaniu średniorocznego zużycia z ujawnionych punktów poboru Zamawiającego
z Załącznika nr 1 do Umowy.

§5

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez
Strony niniejszej Umowy i dostarczenia przez Zamawiającego kompletu dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 2.

2.  Strony  zobowiązują  się  do  utrzymania  w  tajemnicy  i  nieprzekazywania  osobom  trzecim  informacji
o warunkach niniejszej umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie drugiej Strony, jak również o
jego  klientach,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  o  ile
informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej
Strony na ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim takich informacji.



§ 6

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

2. Umowa obowiązuje do dnia zakończenia rozliczeń pomiędzy Stronami, o których mowa w § 4.

3. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym udzielania dodatkowych
informacji i wyjaśnień, Zamawiający wyznacza:

Imię i nazwisko, Tel.:_______________________________________, e-mail:________________________

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

6.  Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd  miejscowo  właściwy  dla
siedziby Wykonawcy.

7. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

_____________________                                                                              ____________________

    WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY   

Załączniki:

1. Wykaz  Punktów Poboru  Energii  Zamawiającego



1. Oświadczenie  Zamawiającego  o przedsiębiorstwie  zgodnie z art 7 Ustawy Prawo Przedsiębiorców  z 6 marzec 2018r. Dz.U. 
2018 poz. 646

Załącznik nr 1 do umowy ZRC /___/2019  z dnia _________2019r.

Wykaz Punktów Poboru Energii

1. Energia Elektryczna

L.P. Numer PPE Numer licznika Nazwa i adres PPE

Data: ______________         ____________________

                                        ZAMAWIAJĄCY



miejscowość, data

Oznaczenie odbiorcy energii

Nazwa, adres siedziby,NIP

OŚWIADCZENIE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

W związku z ubieganiem się o zwrot kwot różnicy cen za energię elektryczną oświadczamy, że nasze

przedsiębiorstwo należy do grupy MIKRO - / MAŁYCH przedsiębiorstw, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 06 marca

2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2018.646).

_________________________

      podpis 


