Załącznik Nr 6 do SIWZ
UMOWA NR ……/PN/2013
zawarta w dniu ………….. r. w Czernikowie pomiędzy:
Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie
z siedzibą: 87-640 Czernikowo, ul. Leśna 1,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Sobocińskiego – Kierownika GZK Czernikowo
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
siedziba:
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Nr
GZK-2/MM/2013 przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. póz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści:
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§1
Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i obiektów administrowanych przez Zamawiającego.
Zakup energii powinien się odbywać na zasadach określonych w ustawie Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 póz. 625
z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem i opomiarowaniem energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy
o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Klienta z Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej.
§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna
energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
umowy do punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 do umowy, szacuje się na
około 1570000 kWh./24 m-ce
Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący tylko do określenia
wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii
w podanych ilościach.
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii
elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
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Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. ENERGA - OPERATOR SA
zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej;
Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Zamawiającego na podstawie wskazań układów pomiarowych.
Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
§3
Standardy jakości obsługi
Standardy Jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającego na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych
w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. Nr 128 póz. 895) lub w każdym innym później wydanym akcie
prawnym określającym te stawki.

§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1. Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.
3. Powiadamiania Sprzedawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych
w poszczególnych punktach poboru.
4. Umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy dokonania odczytów wskazań liczników
układów pomiarowo - rozliczeniowych.
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§5
Ceny energii elektrycznej i zasady rozliczeń
Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ..........................zł/
kWh słownie: ......................................................................
Cena określona w ust.1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym
Szacunkowa całkowita wartość umowy wyniesie nie więcej niż :
netto:
…………………………………………………………………..........................
zł słownie:
………………………………………………...................................... zł
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podatek ………. % VAT ................... zł słownie: ............................................................ zł
brutto:
…………………………………………………………………..........................
zł słownie:
………………………………………………...................................... zł
Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako:
- iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych w danym
okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej energii elektrycznej.
§6
Płatności
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w jednomiesięcznych
okresach rozliczeniowych.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą tylko i wyłącznie w cyklach jednomiesięcznych.
Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
Należności za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Sprzedawcę.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do
14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
Należność będzie płatna przelewem z terminem płatności do 30 dni licząc od dnia
wystawienia przez Sprzedawcę faktury rozliczeniowej lecz nie wcześniej, niż w terminie
14 dni od daty otrzymania.
Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Sprzedawcy przysługuje
prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
Klient złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni.
§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż w dniu
wejścia w życie, zawartej przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych energii elektrycznej z właściwym OSD.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony na okres 24 miesięcy od dnia .........................
do dnia ......................... .
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie
narusza warunki Umowy, a w szczególności nieprzestrzeganie postanowień § 6 ust. 1, 2 .
Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii
elektrycznej przez Sprzedawcę.
Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1
do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku
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z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego
Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr
1 nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy.
Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży
energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1 i nie
stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są
wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1.
Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Operatorem Sieci Dystrybucyjnej tj. ENERGA - OPERATOR SA
Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej tj. ENERGA - OPERATOR SA
Klient oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust.7
lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej
rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie
pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, że umowa o świadczenie usług
dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym
w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej rozwiązania w
zakresie punktów poboru, dla których umowa o świadczenie usług dystrybucji została
rozwiązana bądź wygasła.
Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii
elektrycznej z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu w przypadku, gdy
Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc
od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do
zapłaty zaległych i obecnych należności.
§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości
10% wartości umowy brutto określonej w § 5 niniejszej Umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości
10% wartości umowy brutto określonej w § 5 niniejszej Umowy, poza przypadkiem,
który określa ust. 4 niniejszego paragrafu.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą
przez właściwy sąd powszechny.
Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem
Cywilnym oraz przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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