
Załącznik nr 8 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 
 

Istotne postanowienia umowy 

na zadanie pn.  

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji  

do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w roku 2017. 

 

 

Dane Zamawiającego: 

Gmina Pysznica z siedzibą w Pysznicy przy ul. Wolności 322, NIP: 865-23-97-341,  

REGON: 830409117, reprezentowana przez Wójta – Tadeusza Bąka 
 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi 

jej dystrybucji.  

Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.10.2016 zgodnie z ustawą z dnia   29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………. 

3. Oprócz istotnych postanowień umownych , umowa z wykonawcą zawierać będzie również 

elementy niezbędne umowy wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne   

( Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.) 

4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej 

Umowy, a także zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnia jej  dystrybucję do 

urządzeń i obiektów Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi  umów na kompleksową dostawę 

energii z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi powyżej w punkcie 5. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompleksową dostawę energii do wybudowanych lub 

oddanych do użytku w 2016 roku obiektów Zamawiającego na terenie Gminy Pysznica,  a nie 

wymienionych w załączniku, według stawek wynikających z oferty. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego 

w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

1) Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia oraz reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego 

urzędowania; 

2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 

3) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

5) 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; 

6) powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii 

elektrycznej. 

 



2. Termin realizacji zamówienia 

 

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

 

3. Rozliczenia 

 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi 

ilości faktycznego zużycia  energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za kWh. 

2. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą dla energii 

elektrycznej obowiązującej na terenie działania Wykonawcy oraz Taryfą dla usługi dystrybucji 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie wskazań liczników w grupie taryfowej C11, 

C12a, C12b, G11, według odpowiadających im cen i stawek opłat, w dwumiesięcznych okresach 

rozliczeniowych.     

3. Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy 

Sprzedawcy dla grupy taryfowej G zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegają 

automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy. 

4. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich 

uiszczenia. 

5. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na konto 

wykonawcy wskazane w fakturze. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  

7. Za kontrolę wykorzystania wartości maksymalnej realizacji umowy odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.  

8. Nie dopuszcza się wystawiania faktur – prognoz. 

 

4. Kary umowne 

 

1. W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych w dostarczonej energii 

elektrycznej Zamawiającemu przysługuje bonifikata w wysokości i na warunkach określonych                       

w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).  

3. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości 

faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

 

5.  Dopuszczalność zmiany umowy 

 

1.  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano. 

Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów bez 

konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

2) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za 

świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub zmian cennika 

dla energii elektrycznej Wykonawcy, zatwierdzonego przez jego Zarząd.  



Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów bez 

konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

3) zmiany grupy taryfowej, zwiększenie punktów poboru lub zmiany mocy umownej możliwe są jedynie                                            

w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.                                                                                                                                                                             
4) zmiany mocy umownej. 

3.  Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 

uzasadnienie dla ich wprowadzenia.  

 

6.   Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku                                            

z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.  

2. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją 

niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane na piśmie. 

3.  Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli 

oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne                              

i złożone tej Stronie.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w części 3 ust 5 oraz części 5. 

5. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

w drodze negocjacji.  

6. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 6, sprawy sporne wynikłe                   

z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

7. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi 

aktami wykonawczymi. 

 

         

  
            

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


