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Załącznik nr 8
Poniższe zapisy nie stanowią wzoru umowy, lecz są jej istotnymi postanowieniami i muszą znaleźć
się w treści umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
Ostateczna treść umowy może zawierać także inne zapisy zaakceptowane przez obie strony, które nie są
sprzeczne z zapisami SIWZ a wynikają z innych przepisów (np. Ustawy Prawo energetyczne).
Numeracja i kolejność poniższych paragrafów jest poglądowa i może ulec zmianie.
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
z dnia ………………………………………..
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PWSTE w Jarosławiu”
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..została zawarta umowa pomiędzy:
……………………………….……………………………reprezentowaną przez ….……………….………
zwaną dalej Wykonawcą,
a
………………………………………………………….. reprezentowanym przez …………………………
zwaną dalej Zamawiającym, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PWSTE w Jarosławiu przez
Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego nr DAG/PN/15/18, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
późn. zm.), aktach wykonawczych do tej ustawy oraz na warunkach określonych w SIWZ do punktów
odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego – PGE DYSTRYBUCJA SA (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma
podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr ……………………….
4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną obowiązującą umowę z lokalnym operatorem systemu
dystrybucyjnego (OSD), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
§2
1. Strony ustalają, że zgodnie ze złożoną OFERTĄ Wykonawcy cena za energię elektryczną w okresie
określonym w § 4 ust. 1 dla obiektów Zamawiającego wymienionych w tabeli zamieszczonej
w Załączniku nr 1 do umowy wynosi ……………………………………………………………………
2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w druku OFERTA zawierają wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom
z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1. Ceny energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od daty ich wejścia w życie.
3. Zmiany cen i stawek oraz zasad ich stosowania wynikające ze zmiany przepisów wymienionych w § 7
ust. 1 pkt. 1 a także zmiany osób uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak
i Wykonawcy, danych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto
informacyjny (np. adres Zamawiającego, numer konta bankowego, NIP) nie stanowią zmiany umowy
wymagającej sporządzenia aneksu, a zmiana umowy w powyższym zakresie następuje na skutek
oświadczenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej z miejsc dostarczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
i postanowieniami niniejszej umowy,
2) podjęcie wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach,
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a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układach pomiarowo rozliczeniowych i
ponoszenia odpowiedzialności za ich utratę, zniszczenie lub uszkodzenie,
3) terminowe regulowanie należności za realizację przedmiotu zamówienia,
4) przekazywanie Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej
umowy,
5) przekazywanie Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) terminowe dokonanie zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD,
2) sprzedaż energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy z zachowaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa energetycznego,
3) przestrzeganie wszystkich istotnych postanowień umowy oraz wymogów określonych w SIWZ,
4) pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedawanej w ramach niniejszej umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego
energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego
dla odbiorców w grupach taryfowych. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione
są w cenie energii elektrycznej,
5) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej
w godzinach urzędowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wykonawcy, nieodpłatnego
udzielania informacji w zakresie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, rozpatrywania wniosków
i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń, nie później niż 14 dni od złożenia pisemnego
wniosku lub zgłoszenia reklamacji,
6) w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców udzielenie Zamawiającemu
bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi 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 – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie
prawnym określającym takie bonifikaty,
7) informowanie Zamawiającego o każdorazowej zmianie cen wynikających z zaistnienia sytuacji
opisanych w § 7 ust. 1 pkt. 1 z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w tym także finansową) za błędne lub nieterminowe zgłoszenie
zmiany Wykonawcy (Sprzedawcy) u OSD i wynikające stąd koszty, o ile błędy i koszty powyższe
nie wynikają z nieprzekazania lub przekazania niewłaściwych lub błędnych danych, informacji
lub dokumentów przez Zamawiającego potrzebnych dla skutecznej zmiany Wykonawcy w planowanym
terminie.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach
lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ
na rozliczanie należności za realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz zapewnienia wzajemnego
dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną
energię.
§4
1. Strony ustalają, że kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej trwać będzie od daty rozpoczęcia świadczenia
dostaw określonej w ust. 2 do 31 grudnia 2019 r., jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 lub do wyczerpania przewidywanej łącznej wartości brutto
…………………………………. za przedmiot umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. Wymagany termin rozpoczęcia świadczenia dostaw (sprzedaży) energii dla obiektów Zamawiającego
wymienionych w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 1 do umowy:
………………………………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający zastrzega, że ilości energii elektrycznej wskazane w Załączniku nr 1 do umowy są ilościami
szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw w ilościach wpisanych
w ww. załączniku. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych
punktów poboru różnić się ilościowo od ilości podanych w załączniku, jednak łączna wartość zakupów
nie przekroczy przewidywanej łącznej wartości brutto określonej w ust. 1.
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§5
1. Rozliczenia za dostarczoną (sprzedaną) energię odbywać się będą w miesięcznych okresach
rozliczeniowych.
2. Faktury VAT za dostarczoną (sprzedaną) energię Wykonawca będzie wystawiał na podstawie odczytów
liczników poboru energii elektrycznej otrzymanych od OSD i cen jednostkowych netto podanych
w ofercie Wykonawcy. Faktury VAT muszą zawierać odrębnie dla każdego miejsca poboru energii
elektrycznej: ilość dostarczonej energii elektrycznej oraz cenę jednostkową netto a także wskazanie okresu
rozliczeniowego, którego faktura dotyczy. Powyższe dane mogą być także zawarte w załączniku
do faktury VAT.
3. Należność za energię elektryczną regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy. Faktury wystawiane i przesyłane będą
na
………………………………………………………………………………………………………………
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.
5. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za dostarczoną energię elektryczną (za okres
rozliczeniowy) w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niedostarczenia
do Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, termin płatności wynosić będzie 7
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturach a wskazanych
w niniejszej umowie przyjmuje się, że obowiązującym terminem płatności jest termin wskazany
w umowie.
7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną
Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionej faktury według obowiązujących przepisów
w zakresie dokonywania korekty faktur.
§6
1. Umowa może być rozwiązana:
a) przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego – w przypadku zbliżania się do wyczerpania przewidywanej łącznej
wartości brutto umowy,
b) w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w postaci zmiany cen jednostkowych Wykonawcy
za wykonanie zamówienia, w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego,
b) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo
energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
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a) siły wyższej. Siła wyższa – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy
w jej obecnym brzmieniu,
b) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) wielkości mocy umownej, w przypadku zmiany tej mocy w umowie o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej zawartej przez Zamawiającego z OSD.
4) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr l do umowy, przy czym zmiana
ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany
stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych
i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia
punktu poboru przez Zamawiającego.
2. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych
w ust. 1 pkt. 1 - które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
3. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt.
1 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz oświadczenia o wysokości
wynikających stąd dodatkowych koszów. Ceny energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę
wynikającą z powyższych zmian od daty ich wejścia w życie.
4. Nieistotne zmiany postanowień umownych mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie,
za zgodą obu stron wyrażonej w sposób określony w § 8 ust. 1.
§8
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust.
3.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy
a zapisami SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony umowy zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
4. Spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SIWZ.

Uwaga! Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą obowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy uwzględniający zapisy zawarte w „Istotnych dla stron
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” w terminie 5 dni
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty za najkorzystniejszą.

