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Aktualizacja z dnia 25.09.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ

(Postanowienia wzoru umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ)

WZÓR UMOWY nr UG/…./2018
Zawarta w dniu ………. 2018 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy – Józef Babicz
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Styrczula

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", działającym również w imieniu i na rzecz
następującej własnej jednostki organizacyjnej tj.:
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu
z siedzibą: ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-10-85-250
reprezentowany przez:
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
przy kontrasygnacie: Teresa Ochmańska – Główna Księgowa
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą:
..............................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
ewidencyjnym: .............................................., NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
w imieniu którego działa:
1. ..........................
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą",
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.28.2018, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla
potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku
2019” oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o
następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści Umowy zwani są Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Przedmiot umowy, termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Czarny Dunajec w roku 2019 zgodnie z ofertą z dnia……….. (data wpływu) stanowiącą
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze
sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
3. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez
Zamawiającego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie
Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) tj. TAURON – Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa
dystrybucyjna zawarta z OSD.
5. Wykaz punktów poboru energii objętych niniejszą umową stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
6. Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia dostaw: 01.01.2019
Data zakończenia dostaw: 31.12.2019
przy czym sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy oraz po podpisaniu i wejściu w życie nowych umów
dystrybucyjnych dla nowych punktów poboru energii elektrycznej.
§2
Postanowienia wstępne
Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220) wraz
z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,
2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej
dalej „Kodeks Cywilny”),
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.),
4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia ……………r. wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD.
6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,
7. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje tytułem prawnym do korzystania z wszelkich obiektów
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, do których ma być dostarczana energia
elektryczna na podstawie niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
9. Wykonawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do realizacji
przez niego niniejszej Umowy.
§3
Ceny energii elektrycznej. Rozliczenia i płatności
1. Ceny energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy wynoszą:
1.1. Odbiory energii elektrycznej – taryfa C12a:
Szczytowa:
Cena netto: ………….. zł/kWh
Cena brutto: ………… zł/kWh
Pozaszczytowa: Cena netto: ………….. zł/kWh
Cena brutto : ………… zł/kWh
1.2. Odbiory energii elektrycznej – taryfa C12b:
Dzienna: Cena netto: ………….. zł/kWh Cena brutto: ………… zł/kWh
Nocna: Cena netto: ………….. zł/kWh Cena brutto : ………… zł/kWh
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1.3. Odbiory energii elektrycznej – taryfa C11, C21, G11:
Całodobowo: Cena netto: ……….. zł/kWh Cena brutto: ………. zł/kWh
1.4. Odbiory energii elektrycznej – taryfa B23:
Szczyt przedpołudniowy: Cena netto: ……….. zł/kWh Cena brutto: ………. zł/kWh
Szczyt popołudniowy: Cena netto: ……….. zł/kWh Cena brutto: ………. zł/kWh
Pozostałe godziny: Cena netto: ……….. zł/kWh Cena brutto: ………. zł/kWh
1.5. Zamawiający przewiduje zaku p energii elektrycznej o łącznej wielkości około 1.741.845
kWh
Zamawiający zastrzega, że powyższa ilość jest jedynie wielkością orientacyjną i może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zużycia energii przy
zachowaniu cen jednostkowych podanych w §3 ust. 1, pkt. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 niniejszej
Umowy.
2. Ceny określone w §3 ust. 1 niniejszej Umowy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana cen jednostkowych z tytułu
zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do
umowy.
3. Ceny jednostkowe, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, obejmują wszystkie koszty i
składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących
przepisów z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane dostawy następować będą sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
6. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego (przyjęte okresy rozliczeniowe mają
być takie same zarówno dla sprzedaży energii jak i jej dystrybucji).
7. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §3 ust. 1
niniejszej Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według
obowiązującej stawki.
8. 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.
9. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy stanowiącym szczegółowy
podział odbiorców energii elektrycznej Zamawiającego.
10. Wszystkie faktury za dostarczaną energię elektryczną, winny byś wystawiane na nabywcę
tj. Gminę Czarny Dunajec.
11. W przypadku faktur za energie elektryczną pobieraną przez placówki szkolne,
przedszkola oraz budynek Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, wszelkie
faktury maja być dostarczane do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu na
adres: ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec.
Faktury te mają być wystawiane odrębne dla każdego obiektu (nie mogą być zbiorcze).
Ponadto na fakturach dla ww. obiektów w miejscu odbiorcy, powinna figurować nazwa
jednostki oświatowej oraz adres, której dotyczy dana faktura.
12. W pozostałych przypadkach odbiorcą jest Gmina Czarny Dunajec a faktury maja być
dostarczane do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34470 Czarny Dunajec.
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13. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni
od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.
14. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia
prawidłowej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.
15. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej
pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.
16. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię
Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.
17. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego lub
Odbiorcę odsetkami ustawowymi.
18. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat
faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku uchybienia 14 dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca
udzieli bonifikaty w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy.
§4
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku
nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami Umowy oraz wymogami określonymi
w SIWZ,
1.2. zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,
1.3. bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
1.4. pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD,
zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem,
1.5. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź
umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy
pełnomocnictwem,
1.6. przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,
1.2. terminowego regulowania należności za energię elektryczną,
1.3. podjęcia wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb w tym plomb legalizacyjnych na
wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układach
pomiarowo – rozliczeniowych,
1.4. przekazywania wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowej realizacji
umowy.
3. 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.
4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
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5.

6.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych
wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia za energię.
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń w
dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego
zawiadomienia. Za ewentualne wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
§5
Standardy jakościowe, bilansowanie handlowe

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych przez
użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej
albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu
rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania
na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu
Przesyłowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
5. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w
przypadku klęsk żywiołowych, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu
wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw
energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD.
6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany jest
do udzielenia bonifikat w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18
sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2013 poz. 1200) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną § 42.
§6
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej
1. Operator Systemu Dystrybucyjnego na żądanie Wykonawcy wstrzymuje dostarczanie energii,
jeżeli Zamawiający lub Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucyjne lub za
pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 3
ust. 11 niniejszej Umowy.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej dla danego Odbiorcy następuje poprzez wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie.
4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej na wniosek Wykonawcy nastąpi po uregulowaniu
zaległych należności za energię elektryczną oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem
dostawy energii na rzecz OSD wynikających z jego taryfy.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży
energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego lub danego Odbiorcę warunków
umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego.
§7
Okres obowiązywania Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019
r. przy czym sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy oraz po podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych
dla nowych punktów poboru energii elektrycznej.
§8
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy.
1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających 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.
3. 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.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
1)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy.
2)
w przypadku rażącego i uporczywego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie ze złożoną
ofertą – Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na
stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego
sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5
ust. 2a pkt 1 ppkt b) Prawa energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia
powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w
kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów,
jakie powinny były zostać poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu
realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie dłużej
niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę energii
elektrycznej wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do dnia wskazanego
w § 7 niniejszej Umowy.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży
elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 2)
powyżej, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o którym
mowa w ust. 5 powyżej.
7. Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

opr. Piotr Zmarzliński

str. 6

Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.28.2018

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czarny Dunajec oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w roku 2019
-

§9
Zmiana umowy
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w
zakresie:
1. Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy
czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu
poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży
energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru,
zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika w szczególności
przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane ppe,
zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego,
3. Rezygnacji przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi
oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu – na podstawie stosownego aneksu do
Umowy.
4. Zmiany grup taryfowych - zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy,
5. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
6. Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
7. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru,
jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej
się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych
umów kompleksowych/sprzedaży,
8. Zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy,
Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje
z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką
zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 Ustawy PZP.
§ 10
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
niniejszej umowy poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości:
 Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych
kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek
odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%
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kwoty brutto stanowiącej sumę wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla poszczególnych
grup taryfowych zawartych w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wielkości zużycia energii
elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% kwoty brutto
stanowiącej sumę wszystkich iloczynów cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych
zawartych w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych
grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie Cywilnym.
5. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie, płatne będą na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od
ich doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty takiej kary.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jeżeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiający jest stroną umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (tzw. umowa kompleksowa) Wykonawca
zobowiązuję się do:
a) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia umowy kompleksowej w terminie
uwzględniającym postanowienie ust. 5 poniżej.
b) doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego odrębnej umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej w terminie uwzględniającym postanowienie ust. 5 poniżej.
W celu wywiązania się z zapisów niniejszego pkt. Wykonawca skieruje stosowne dokumenty
(wniosek o świadczenie usług dystrybucji i inne oświadczenia zgodne z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD) do właściwego OSD, podejmując tym samym
skuteczne działania, prowadzące do zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie
usług dystrybucji.
Jeżeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiający jest stroną odrębnych umów
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Wykonawca zobowiązuje się
doprowadzić do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie od właściwego OSD wszelkich
danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Strony przyjmują, że Wykonawca zgłosi właściwemu OSD niniejszą Umowę do realizacji w
terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie
wskazanym w § 7 niniejszej Umowy.
Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa
szczegółowego, pozwalającego na podjęcie czynności wskazanych w ust. 1-4 powyżej,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Lista obiektów Zamawiającego objętych umową
2. Pełnomocnictwo (wzór)
3. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WZÓR UMOWY

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży
…………………., dnia _______________ r.
PEŁNOMOCNICTWO
……………………………. z siedzibą przy ul. ……………………., ………………………, NIP …………………., REGON ………………..,
(dalej: Zamawiający)
reprezentowana przez: ……………………………
Niniejszym upoważnia:
…………… ul. ………….., ………………, wpisaną przez Sąd Rejonowy w ……………..,……… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………….., NIP: …………………, REGON …………………..,
(dalej: Wykonawca)
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:
a) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej,
b) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii
Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź Umowy Sprzedaży Energii
Elektrycznej lub złożenia oświadczenia

o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i

Świadczenia Usług Dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej w
trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
c) złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego
zawarciem takiej umowy pomiędzy Zamawiającym i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane
oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową
zgodę

na zawarcie pomiędzy mocodawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

umowy na czas

nieoznaczony na warunkach wynikających z projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy

Operatora Systemu

Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków
technicznych świadczenia usługi dystrybucji na dotychczasowych warunkach oraz grupy taryfowej
wskazanej poniżej.
Powołane oświadczenie zawierać będzie także

zobowiązanie o przestrzeganiu przez Zamawiającego

warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty
należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej
umowy uiszcza sam Zamawiający. Zamawiający oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo
zostanie przedłożone przyjmują do wiadomości, że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w
tym w zakresie długu przyszłego i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że
pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
d) reprezentowania

Zamawiającego

przed

właściwym

Operatorem

Systemu

Dystrybucyjnego

w sprawach związanych z zawarciem umowy (z wyłączeniem odbioru umów dystrybucyjnych, które OSD
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przekaże

bezpośrednio

do

siedziby

Zamawiającego)

o

świadczenie

usług

dystrybucji,

z uwzględnieniem wskazanych poniżej taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów.
Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……………………………………………………………

………………………………………………….
podpis
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