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Grupa Zakupowa PKB – ENERGIA ELEKTRYCZNA zakup na rok 2024 
 
 

POROZUMIENIE 
 
 

zawarte w ……………………………………….……… w dniu ………………….. r. pomiędzy: 
 
Podkarpackim Klubem Biznesu z siedzibą w Rzeszowie 35-205, przy ul. Warszawskiej 27, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022687, NIP 813-31-89-963, 
REGON 691531890, 
reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Kucharską – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej „PKB” lub „Podkarpackim Klubem Biznesu” 
 
a 
 

 
……….………………………………………………………………………….………. 
 
reprezentowanym przez: 

 
……….………………………………………………………………………..…………. 
 
 
zwaną dalej „Spółką” 
 
Podkarpacki Klub Biznesu oraz Spółka mogą być w dalszej części niniejszego Porozumienia określane 
łącznie jako „Strony” lub każda indywidualnie jako „Strona”.  
 
Niniejsze Porozumienie dotyczy zasad przystąpienia Spółki do Grupy Zakupowej 
organizowanej/funkcjonującej przy Podkarpackim Klubie Biznesu. Mocą niniejszego Porozumienia 
Spółka nie modyfikuje posiadanego statusu Członka Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Poprzez 
przystąpienie do Grupy Zakupowej Spółka zobowiązuje się do utrzymania statusu Członka 
Stowarzyszenia do czasu obowiązywania niniejszego Porozumienia. 
 

§1 
1. PKB w celu zwiększenia siły przetargowej spółek należących do Podkarpackiego Klubu Biznesu wobec 

Sprzedawców, powołuje Grupę Zakupową na zakup ENERGII ELEKTRYCZNEJ na rok 2024 (dalej Grupa 
Zakupowa) dającą możliwość prowadzenia systemu wspólnych zakupów i uzyskania większych korzyści. 

2. Niniejsze Porozumienie nie ustanawia stosunku typu joint-venture, spółki cywilnej, ani nie tworzy 
jakiejkolwiek innej formy wspólnej działalności lub jakiegokolwiek podmiotu. Każda ze Stron działa 
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niezależnie, wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek i w żadnym wypadku nie działa 
w imieniu drugiej Strony.  

3. Postanowienia ust. 2 nie stoją na przeszkodzie dokonywania przez PKB określonych czynności 
faktycznych lub prawnych, na zasadach i warunkach wskazanych w treści Pełnomocnictwa 
stanowiącego załącznik do niniejszego Porozumienia. 

 
§2 

1. Przystąpienie do Grupy Zakupowej jest dobrowolne i dotyczy Członków zrzeszonych przy PKB. Do danej 
Grupy Zakupowej, mogą przystąpić również zgłoszone podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo 
z firmami będącymi Członkami PKB, pod warunkiem uiszczenia przez te podmioty na rzecz PKB opłaty 
z tytułu obsługi i administrowania Grupą Zakupową w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) netto. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poszczególni Członkowie PKB 
zobowiązani są dokonać na piśmie.  

2. Przez przystąpienie do Grupy Zakupowej, Spółka akceptuje zasady obowiązujące w danej Grupie 
Zakupowej, w szczególności wynikające z zawartych ze sprzedawcami umów (porozumień) 
określających ogólne warunki współpracy, podjętych negocjacji lub złożonych zapytań ofertowych. 
Spółka wraz z zawarciem niniejszego Porozumienia, udziela PKB umocowania do działania w jej imieniu 
w postępowaniu ofertowym na zakup energii elektrycznej na okres: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r, 
w tym także do zawarcia w imieniu Spółki umowy dostawy oraz do zakupu poszczególnych transz 
energii elektrycznej, na warunkach określonych w treści pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego Porozumienia. Spółka zobowiązuje się nie zawierać w okresie obowiązywania 
niniejszego Porozumienia jakichkolwiek umów z podmiotami oferującymi dostawy lub usługi 
opisane w petitum niniejszego Porozumienia, które w jakichkolwiek sposób ograniczałyby lub 
utrudniały realizację celów zawarcia niniejszego Porozumienia.    

3. Strony oświadczają, że naruszenie przez Spółkę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w ust. 2 
powyżej, spowoduje powstanie u PKB szkody, którą Spółka zobowiązuje się naprawić (z zastrzeżeniem 
§3 ust. 2 Porozumienia). W szczególności, jeżeli w wyniku naruszenia przez Spółkę ust. 2 powyżej 
sprzedawca nałoży na PKB karę umowną, Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PKB kary umownej 
w tożsamej wysokości, płatnej w terminie 5 dni od wezwania Spółki do zapłaty przez PKB.  

4. Szczegółowe warunki sprzedaży towarów lub usług będą uregulowane w indywidualnych umowach 
pomiędzy Spółką a sprzedawcami.  

5. Po dokonaniu wyboru oferty, ale przed zawarciem umowy ze sprzedawcą, PKB umożliwi Spółce 
zapoznanie się z treścią umowy poprzez przesłanie jej projektu na adres e-mail Spółki wskazany w § 5 
ust. 4 b niniejszej Umowy. Jeśli w terminie dwóch dni od dnia przesłania przez PKB do Spółki projektu 
umowy Spółka nie zgłosi uwag, przyjmuje się, że treść umowy została przez Spółkę zaakceptowana bez 
zastrzeżeń. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do komunikacji prowadzonej pomiędzy 
Stronami, w tym także do kwestii związanej z przekazaniem Spółce przez PKB informacji o planowanym 
modelu zakupu energii elektrycznej. 

6. Spółka akceptuje, że po zawarciu przez PKB w imieniu Spółki umów dostawy energii elektrycznej oraz 
dokonania zakupu wszystkich transz energii elektrycznej, PKB nie będzie uczestniczyć w dalszych 
ustaleniach pomiędzy Spółką a dostawcą energii elektrycznej  dotyczących wykonywania umowy lub jej 
rozwiązania, w szczególności PKB nie będzie zobowiązany do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia 
o zmianie sprzedawcy lub oświadczenia o braku woli przedłużenia obowiązywania umowy na kolejny 
okres. PKB nie będzie ponosić odpowiedzialności za sposób wykonywania umowy przez którąkolwiek 
ze Stron. 

 
§3 

1. Spółka przystępująca do Grupy Zakupowej wraz z zawarciem niniejszego Porozumienia przedstawia 
PKB dane dotyczące prognozowanego zużycia energii elektrycznej w 2024 roku. Formularz dotyczący 
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zużycia prognozowanego zużycia energii elektrycznej na rok 2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Porozumienia. 

2. Spółka przystępująca do Grupy Zakupowej zobowiązuje się do niewystępowania z danej Grupy 
Zakupowej przez okres obowiązywania niniejszego Porozumienia. 

3. Wystąpienie Spółki z Grupy Zakupowej będzie rodziło obowiązek naprawienia szkody wynikającej 
ze zmiany stosunków (zmniejszenia siły przetargowej) pomiędzy PKB jako przedstawiciela Grupy 
Zakupowej a danym Sprzedawcą. Obowiązek naprawienia szkody – tak w zakresie rzeczywistej straty, 
jak i utraconych korzyści – dotyczy przypadku, gdy wskutek wystąpienia Spółki z Grupy Zakupowej 
sprzedawca będzie żądał zmian w umowie na niekorzyść pozostałych spółek uczestniczących w danej 
Grupie Zakupowej. Spółka może uwolnić się od odpowiedzialności w stosunku do PKB poprzez 
wskazanie na swoje miejsce innej Spółki, co doprowadzi do wstąpienia przez tę Spółkę we wszystkie 
zobowiązania występującej Spółki o ile jej przystąpienie do Grupy Zakupowej nie spowoduje 
niekorzystnych zmian w umowie. Powyższe nie będzie wyłączać obowiązku zapłaty przez Spółkę na 
rzecz sprzedawcy energii elektrycznej, kar umownych z tytułu przedterminowego  wypowiedzenia 
umowy.  

4. Obowiązek naprawienia szkody o którym mowa w ust. 2 obowiązuje tak względem PKB jak i względem 
każdego uczestnika danej Grupy Zakupowej, który poniósł szkodę wskutek wystąpienia Spółki z Grupy 
Zakupowej. 

5. Spółka zobowiązuje się informować PKB o wszelkich okolicznościach dotyczących wykonywania umowy 
dostawy energii elektrycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wywierać niekorzystny wpływ 
na sytuację pozostałych członków Grupy Zakupowej i/lub PKB.  

 
§4 

1. PKB, w związku z uzyskaniem dostępu do materiałów, dokumentów i informacji („Informacje Poufne”, 
określone w ust. 2) dotyczących Spółki, zobowiązuje się do zabezpieczenia Informacji Poufnych przed 
ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim, oraz stosowania procedur zapobiegających 
przekazaniu lub udostępnieniu Informacji Poufnych osobom trzecim, a także do wykorzystywania 
udostępnionych Informacji Poufnych wyłącznie w celach związanych z realizacją procedury 
przetargowej na zakup energii elektrycznej oraz ewentualnej umowy zawartej w tym zakresie.   

2. Dla celów niniejszego Porozumienia, jako Informacje Poufne traktowane będą informacje dotyczące 
Spółki, pozyskane zarówno w formie pisemnej jak i ustnej od Spółki,  jej doradców, oraz od wszystkich 
innych osób działających na rzecz Spółki. 

3. Zapisy niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które: 
a) były powszechnie dostępne PKB w czasie ich ujawnienia; 
b) były w posiadaniu Podkarpackiego Klubu Biznesu przed ich udostępnieniem przez Spółkę, lub jej 

doradców, chyba że udostępnienie nastąpiło w związku z wcześniejsza współpracą; 
c) zostały uzyskane od osoby trzeciej uprawnionej do ich udzielenia; 
d) zostały ujawnione przez Podkarpacki Klub Biznesu w wykonaniu obowiązku ich ujawnienia na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Podkarpacki Klub Biznesu zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Spółkę w związku 

z niedotrzymaniem przez PKB postanowień niniejszego Zobowiązania. 
5. Niniejsze Zobowiązanie jest ważne bezterminowo. W przypadku zakończenia współpracy na podstawie 

niniejszego Porozumienia Spółka może zwolnić PKB z niniejszego Zobowiązania na jego wniosek lub też 
poprzez jednostronne oświadczenie złożone w formie pisemnej. 
 

§5 
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od dnia jego podpisania do dnia 31.12.2024r. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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3. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszego Porozumienia, wszelkie oświadczenia składane przez Strony 
w związku z wykonaniem niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wszelka korespondencja i dokumenty w ramach niniejszego Porozumienia będą przesyłane między 
Stronami na wskazany adres e-mail. Do celów niniejszego punktu Strony przekazują swoje adresy 
e- mail (swoich upoważnionych przedstawicieli): 

 
a) E-mail PKB: grupyzakupowe@pkb.net.pl  

b) E-mail Spółki: _________________ 
 

5. W przypadku zmiany wskazanych powyżej adresów mailowych Strony zobowiązują się powiadomić 
o tych zmianach drugą stronę niezwłocznie, po rygorem uznania, że doręczenie na poprzednio 
wskazany adres e-mail jest skuteczne. 
 

§6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy polskiego 

prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozwiązywać 

polubownie, w przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby PKB. 

3. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
                     za Spółkę:                                                                       za Podkarpacki Klub Biznesu:         
 

 
 

           ………………………………………                                                        ….……….……………..…………….     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  - Pełnomocnictwo; 
Załącznik nr 2 – Formularz zużycia energii elektrycznej. 
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