
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 Wzór umowy  

 

KZP/06/2017 

 

Umowa nr ……………….………..  na dostawę energii elektrycznej  

 

Zawarta w dniu ……….. 2016 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i 

Pomiarów PIAP 

 

reprezentowanym przez:  

............................... – Dyrektor   

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a:  

............................................................................, z siedzibą w ……………………….…  

…....................................................................... przy ul................................................,  

 

 

wpisanym do ................................................................  

 

 

reprezentowanym przez:  

 

.................................................................. – ......................................  

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164), o następującej 

treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

 

Przedmiotem umowy jest  dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Przemysłowego 

Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.  

 

§ 2 

Warunki sprzedaży 

 

 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 

późn. zm.) zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy, przepisami Kodeksu cywilnego, 

zasadami określonymi w koncesji i postanowieniami niniejszych istotnych warunków umowy 

oraz zgodnie z Taryfą cen energii Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma i na dzień 

zawarcia umowy się z nią zapozna.  

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze, którego znajdują się miejsca dostarczenia energii 

elektrycznej.  
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 

…………….wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia 

Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.  

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 odbiorców w grupach 

taryfowych  

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej 

określonej w § 5 ust.2.  

§ 3. 

Obliczenie zużycia 

 

 

1. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o:  

1) bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych 

przez upoważnionych przedstawicieli OSD,  

2) dane pomiarowo – rozliczeniowe zgromadzone w systemach pomiarowych OSD.  

 

 

§ 4. 

Czas trwania umowy 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem 1.01.2018r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

 

Okres realizacji zamówienia ustala się na 12 miesięcy.  

 

 

§ 5. 

Zasady rozliczenia i płatności 

 

 

1. Szacunkowa ilość poboru energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w okresie 

trwania umowy wynosi 2 500 MWh.  

2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ………… …..zł/MWh.  

3. Szacunkowa łączna wartość umowy liczona jako iloczyn ceny jednostkowej i szacunkowej 

ilości energii sprzedanej w okresie trwania umowy określonej w ust. 1 wyniesie:  

brutto: ………………….. zł, w tym VAT……%. 

 

 

(słownie …………………………………………………………………………………….);  

  

 

4. Cena jednostkowa określona w ust. 2 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania 

Umowy, chyba że zmianie ulegnie podatek akcyzowy lub VAT. 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 Wzór umowy  

 

KZP/06/2017 

5. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie 

wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w 

danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za 1 MWh.  

6. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

7. Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………  

w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. 

 

 

 

§ 6. 

Warunki dostawy 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) dostarczać energię elektryczną do budynku Zamawiającego określonego w § 1 umowy dla 

grupy taryfowej B21 i grupy przyłączeniowej III,  

 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na 

skutek:  

a) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Zamawiającego;  

b) niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej usunięcia oraz 

w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, 

zdrowia lub mienia.  

 

 

 

§ 7 

Standardy jakości obsługi 

 

 

1. Standardy jakości obsługi Klienta (Zamawiającego) zostały określone w obowiązujących 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 

energetyczne.  

 

§ 8. 

Rozwiązanie umowy 

 

 

Umowa może być rozwiązana:  

1) przez Zamawiającego -za uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonywania 

umowy przez Wykonawcę, lub w terminach i z przyczyn określonych przepisami prawa;  
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§ 9 

Kary umowne 

 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 3.  

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 3. , poza przypadkiem, który określa ust. 4.  

 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez 

Zamawiającego, Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową.  

W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez 

Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu stosowną notę obciążeniową. 

 

4. 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.  

 

 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zasady określone w 

koncesjach, ustawa Prawo zamówień publicznych oraz warunki SIWZ.  

 

2. 2. Po zawarciu umowy  Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w imieniu Zamawiającego  o zmianie Sprzedawcy energii zgodnie z 

procedurą opisaną w IRiESD. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie, chyba, że zmianie ulegnie podatek VAT lub 

akcyzowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający przewiduje waloryzację stawki wynagrodzenia w przypadku następujących 

zmian: 

- stawki podatku od towarów i usług (+/-) 

- stawki podatku akcyzowego (+/-) 

Zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu odpowiadającym powyższej 

zmianie,  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca przedstawi 
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Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą 

uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

 

4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, 

których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


