Załącznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
U M O W A N R …………. 2012
zawarta w dniu ………………..……. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z
siedzibą: ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu
którego działają:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
przy kontrasygnacie …………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz
w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z
dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
1) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
2) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne
prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej
Umowy;
3) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez
dany rodzaj odbioru;
4) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Zamawiającego a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi
dystrybucji energii elektrycznej;
5) punkty poboru – miejsca dostarczania energii elektrycznej określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i załączniku do niniejszej Umowy – zgodne z miejscem dostarczania energii
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
6) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
7) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do
pomiaru mocy i energii elektrycznej, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiąca
integralną część umowy.
§2
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla
punktów poboru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
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2. Punktami poboru, do których dostarczana będzie energia elektryczna są obiekty Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śl. i wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego wymienione w
załączniku do Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych punktach
poboru bez potrzeby aneksowania Umowy w granicach wynagrodzenia umownego ustalonego w
niniejszej Umowie.
4. Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
Umowy do punktów poboru określonych w załączniku do Umowy szacuje się w wysokości 2 133 247
kWh (+/- 5%).
5. Wskazane łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy ma
charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Niewykorzystanie przez
Zamawiającego całości określonego zapotrzebowania nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń
ze strony wykonawcy.
6. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla
punktów poboru określane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz każdorazowo
w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD.
7. 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 Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia
odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wskazań układów pomiarowych.
8. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej
przez Wykonawcę w ofercie.
9. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego.
§3
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189 poz. 1126) lub w
każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami
prawa,
b. terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
c. powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w
przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych
punktach poboru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
b. przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
§5
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto
określonych w ofercie Wykonawcy, które wynoszą
1) W taryfie C11
- ................ zł/kWh,
2) W taryfie C12A
- ................ zł/kWh,
3) W taryfie C12B
- ................ zł/kWh,
4) W taryfie C21
- ................ zł/kWh,
5) W taryfie G11
- ................ zł/kWh,

2

6) W taryfie G12
- ................ zł/kWh,
2. Ceny, według których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostaną niezmienne przez cały
czas obowiązywania umowy.
3. 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
i odpowiedniej ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej
należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
4. 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 Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu
dystrybucyjnego.
§6
1. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie netto: ........................................ zł przy podatku VAT … %
.................... zł, tj. brutto: ................................................. zł (słownie .......................................................).
2. Adresatem i płatnikiem faktur VAT dla poszczególnych punktów poboru będą odpowiednie jednostki
organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego mające w użytkowaniu określone punkty poboru.
3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez płatnika. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku płatnika
faktury VAT.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury VAT płatnik
faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2014 r.
2. Dniem wejścia Umowy w życie jest dzień rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej w zakresie
sprzedaży energii przez Wykonawcę.
3. Dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii przez Wykonawcę rozpocznie się w
poszczególnych punktach poboru z chwilą rozwiązania umów z obecnym dostawcą energii elektrycznej.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozwiązania umów z dotychczasowym dostawcą
energii elektrycznej.
5. Dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii dla nowego punktu poboru nie ujętego w
załączniku do Umowy lub dla punktu poboru, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku
z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez
konieczności renegocjowania warunków Umowy.
6. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku do Umowy i nie stanowi ono
rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone
w załączniku do Umowy.
7. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie
umów:
1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Zamawiającego a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
2) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
8. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 1,
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.
9. W każdym z przypadków określonych w §7 ust. 8 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest uregulować
zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń.
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10. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu wystąpienia
przerw i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej, o przewidywanym czasie ich trwania i
o przewidywanych skutkach dla umowy oraz o ich ustaniu.
11. 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
wypowiedzieć Umowę 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.
§8
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją Umowy Zamawiający i Wykonawca będą
posiłkować się postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy z dnia ………………….

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY
…………............................................................................................
(Imię i nazwiska oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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