UMOWA ……………….
zawarta w dniu ………….2018r. w Starym Dzikowie pomiędzy:
Gminą Stary dzików ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Tomasz JABŁOŃSKI – Wójt Gminy Stary Dzików
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny MAKSYMOWICZ
a
………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
§l
Zamawiający na podstawie art. 94, ust. 1 i art. 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo
zamówień publicznych” (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela zamówienia publicznego
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego w dniu ……………. r. na zadanie: Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej do obiektów
- Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików ;
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 86; 37-632
Stary Dzików;
- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83; 37-632 Stary Dzików
zgodnie z wymogami prawa oraz warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§2
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów
- Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików ;
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 86; 37-632
Stary Dzików;
- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83; 37-632 Stary Dzików
w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. na warunkach określonych w ustawie – Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 ze zm.), zgodnie z wydanymi
do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w
koncesjach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów odbioru określonych w Załączniku do umowy.
3. Ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów
odbioru określana w Załączniku Dane taryfowe grupy
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest budynek Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1.
5. 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
standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbioru w grupach taryfowych i przy mocach
umownych określonych w Załącznikach do niniejszej umowy lub wskazań układów pomiarowych.
6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w § 4 ust. 2.
7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego.
§3
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia - od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
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§4
Zasady rozliczeń
1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ………………… zł brutto, przy czym wartość
umowy dla
- Gminy Stary Dzików
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej
netto określonych w ofercie przetargowej Wykonawcy, które wynoszą:
B11
B21
B23
C11
C11O
C12A
C12B
C21
3. Do cen jednostkowych brutto określonych w ust. 1 Wykonawca doliczy opłaty dodatkowe (w tym
stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców, koszty dystrybucji, koszty bilansowania
handlowego), w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwot tych opłat wykazanych w ofercie
przetargowej, z zastrzeżeniem zapisów art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym, może
nastąpić:
4.1. w przypadku zmiany taryfy OSD;
4.2. w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy Ustawodawca dokona zmiany stawki VAT
lub podatku akcyzowego – w zakresie uwzględniającym zmianę stawki.
4.3 ceny energii elektrycznej oraz ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, zostają
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
5. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych lub ustalonego ryczałtu zużycia i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej
w § 4 ust. 2 Umowy, powiększony o wysokość opłat dodatkowych.
6. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zgodnie z okresem rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc lub przyjętych ryczałtów zużycia energii.
7. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla każdej grupy obiektów wyszczególnionych w
załączniku do niniejszej umowy. W/w obiekty podzielono na grupy tzw. „grupy fakturowe„. Na
fakturze w każdej grupie fakturowej wyszczególnione będą miejsca poboru, ilość pobranej energii,
grupa taryfowa oraz opłata jaką Zamawiający jest winien zapłacić Wykonawcy.
8. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników
pomiarowych od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury
złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14
dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z
faktury. W przypadku przekroczenia terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającemu przysługiwały
będą bonifikaty.
10. Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy
Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną
automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
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11. „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

§5
Standardy jakości obsługi Zamawiającego winny być zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
§6
Wykonawca zobowiązany się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe energii zakupionej przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnia w cenie energii
elektrycznej podanej w formularzu cenowym.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania- przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony Zamawiającego.
§8
Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiaroworozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i stawek opłat za usługi dystrybucji wg
cen i stawek określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.
§9
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminach w nich określonych tj. 21 dni od daty
wystawienia faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
§ 10
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo
bonifikaty 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. Nr 189 p1 126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
§ 11
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 odbioru.
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.
§ 12
1.
Strony ponoszą odpowiedzialność za niewywiązanie się z obowiązków nałożonych niniejszą
umową do wysokości poniesionej szkody lub straty.
2.
Kary będą potrącane za uprzednim powiadomieniu drugiej strony.
§ 13
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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.
§ 14
Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy :
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.),
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 89 poz.625
z późn. zm),
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.z 1964 nr 16 poz 93 z późn.zm.)
§ 16
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 17
Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia
właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t.j. - Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz.625, ze zm.)
§ 19
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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