
Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Umowa
Nr 1/En/ZP/S/2020

Część nr 1

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

w dniu .................2020 r.. w Kołobrzegu pomiędzy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. 
Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169262; NIP: 671-00-12-257; REGON: 
330263149.

reprezentowanymi przez:

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki, 

a, Wykonawcą:

§1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał zgodnie z potrzebami, a Wykonawca 
zobowiązuje się sprzedawać przedmiot umowy „Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 
r. - 31.12.2022 r. dla 3 spółek wodociągowych” Postępowanie nr 1/En/ZP/S/2020
- część nr 1, do punktów PPE poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 220, 791) oraz zgodnie z wydanymi 
do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców 
określonymi w Rozporządzeniu 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 2013, poz. 1200), postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem 
Zamawiającego.

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszej umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
• OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące

się świadczeniem usług dystrybucyjnych;

• Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD, określająca ich wzajemne 

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej 

umowy;

• Umowa - niniejsza umowa;

• Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 
obiekty Zamawiającego;

• Umowa o oświadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 
elektrycznej;

• Punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej;

• Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje
rozliczenie zużytej energii elektrycznej; [/
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• Taryfa - zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczna;

• Strefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem 
wielostrefowym są jednakowe;

• Bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości, określonych w tych umowach dla 
każdego okresu rozliczeniowego.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy

na sprzedaż energii elektrycznej.

2. Planowana wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru, 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, szacuje się łącznie w wysokości .... MWh/2 lata..

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen, określonych w § 5 ust.1 
niniejszej umowy.

4. Ilości przedmiotu umowy są ilościami szacunkowymi i mogą podlegać zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci za faktycznie kupiony przedmiot umowy.

6. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zamówienia całego asortymentu
przedmiotu umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niekupioną energię 
elektryczną , ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.

7. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru, 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, określana jest każdorazowo w umowie o świadczeniu usług 
dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD.

8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej umowy.

9. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie Standardowego profilu zużycia o mocy umownej, określonej w załączniku nr 1 do umowy, lub 
stosowanego przez siebie algorytmu.

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

§3
1 Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały, określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

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 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 
jakościowych standardów obsług,, z póż zm.

3. Wykonawca Oświadcza, że posiada koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

§4
1. Na mocy 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) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej.

str. 2/6



Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

§5
1 Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej, 

określonych w formularzu oferty, które wynoszą:

Lp. Nazwa grupy 
taryfowej Strefa

Ilość MWh 
/na 2 lata/

Cena netto 
1 MWh 
/PLN/

Podatek 
VAT 
/%/

Wartość brutto 
razem 

(kol.4x 5x6) 
/PLN/

1 2 3 4 5 6 7

B 21 1 23

2. B23

1 23

II 23

III 23

3. C 11 1 23

4. C 12 A
1 23

II 23

5. C21 1 23

6. C22 A
1 23

II 23

7. C22 B
1 23

II 23

8. Gil 1 23

9. G12
1 23

II 23

10. RAZEM

2 Ceny brutto wg. których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ulegną zmianie tylko w 
przypadku ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego.

3 Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczna w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, 
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- 
rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, 
określonych w ust.1.

4 Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

5 Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 
dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu 
pomiarowo - rozliczeniowego.

6 Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

7 Odczyty rozliczeniowe z rozdziałem na poszczególne obiekty, układów pomiarowo - rozliczeniowych i 
rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego.
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§6
1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Spółka: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

2. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed 
tak określonym terminem płatności, a w razie nie zachowania tego terminu, termin płatności wskazany 
w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

3. Dla każdego okresu rozliczeniowego wystawione będą faktury zawierające załącznik z rozliczeniem 
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

4. Okres rozliczeniowy wynosi: dla taryf grupy B21 ;B23 - 1 miesiąc.

dla taryf grupy C- 2 miesiące.

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 
elektryczną.

7. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP: 813-02-68-082.

8. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§7
a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany, w zakresie każdego punktu poboru energii, przez okres

2 lat od podpisania umowy.

a) Umowa zostaje zawarta z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r..

a) Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.

a) Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów:

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,

b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,

c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe 
Zamawiającego przez Wykonawcę.

4. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostaje 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 momentu o 
wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.

5. 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 natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których 
dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej 
rozwiązania.

6. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą 
za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, po 
uprzednim powiadomieniu na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu zapłaty należności.”

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto oferty, na 
postawie której podpisana zostaje niniejsza umowa.

2. 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 
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przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
potrącenia ich z faktury.

4. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto oferty, na podstawie 
której podpisana zostaje niniejsza umowa

§9
Integralną część umowy stanowi wykaz punktów pomiaru energii umowy oraz oferta Wykonawcy.

§10

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i ust. 4 Umowy, 
wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11
W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. 
poz.1843).

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca
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Kołobrzeg, dnia...... 2020 r.
PEŁNOMOCNICTWO

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną 
do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000169262; NIP: 671-00-12-257; REGON: 330263149.

reprezentowane przez:

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki,

niniejszym udziela pełnomocnictwa dla:

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:

1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o 
rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy 
sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej 
zawartych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 
1 do umowy.

3. Uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

4. Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania 
Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy 
Dystrybucyjnej.

5. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy 
o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w 
imieniu Zamawiającego wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

6. Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy 
taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas 
realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

7. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem 
Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych 
w załączniku nr 1 do umowy

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Wykonawcę do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas trwania umowy nr l/En/ZP/S/2020

(Pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Zamawiającego)
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UMOWA Nr 1/En/ZP/S/2020 
Część nr 2

Zawarta w dniu .....2020 r. w Białogardzie w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu

nieograniczonego pomiędzy:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000053791 NIP 672-000-62-06, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w 

wysokości 150 706 000 PLN, 
reprezentowane przez:

1. Rafał Słowik - Prezes Zarządu,

2. Marek Lewandowski- Członek Zarządu,

zwanym w dalszej treści Zamawiającym, 
a
Wykonawcą:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał zgodnie z potrzebami, a Wykonawca 

zobowiązuje się sprzedawać przedmiot umowy:

Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

dla 3 spółek wodociągowych” Postępowanie nr 1/En/ZP/S/2020

do punktów PPE poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

2. Przedmiot umowy jest realizowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 grudnia 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w 
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

4. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszej umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
świadczeniem usług dystrybucyjnych;

2) Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD, określająca ich wzajemne 
prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej 
umowy;

3) Umowa - niniejsza umowa;

4) Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez 
obiekty Zamawiającego;

5) Umowa o oświadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 
elektrycznej;

6) Punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej; .
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7) Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 
rozliczenie zużytej energii elektrycznej;

8) Taryfa - zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczna;

9) Strefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem 
wielostrefowym są jednakowe;

10) Bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości, określonych w tych umowach dla 
każdego okresu rozliczeniowego.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy

na sprzedaż energii elektrycznej.

2. Planowana wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru, 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, szacuje się łącznie w wysokości 7002 MWh/rok. 
Szacunkowa wysokość dwuletniego zużycia wynosi 14004 MWh.

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen, określonych w § 5 ust.1 
niniejszej umowy.

4. Ilości przedmiotu umowy są ilościami szacunkowymi i mogą podlegać zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci za faktycznie kupiony przedmiot umowy.

6. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zamówienia całego asortymentu
przedmiotu umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niekupioną energię elektryczną 
, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.

7. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru, 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, określana jest każdorazowo w umowie o świadczeniu usług 
dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD.

8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej umowy.

9. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie Standardowego profilu zużycia o mocy umownej, lub stosowanego przez siebie algorytmu.

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

§3
1 Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały, określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

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 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi.

§4
1. Na mocy 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) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej.

§5
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1 Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej 
(netto), określonych w dokumentacji przetargowej, które wynoszą:

Lp. Nazwa grupy 
taryfowej Strefa Ilość

MWh

Cena netto

1 MWh 

/PLN/

i 2 3 4

1. B21 I

2. B23

I

II

III

3. C11 I

4. C 12 a
I

II

5. C21 I

6. C 22 a
I

II

7.

8.

C22 b

B 11

I

II

I

II

2 Ceny netto, określone w ust. 1, wg. których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ulegną 
zmianie tylko w przypadku ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),podatku 
akcyzowego.

3 Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczna w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako 
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, ustalonej na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i 
cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy.

4 Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

5 Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 
dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu 
pomiarowo - rozliczeniowego.

6 Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

7 Odczyty rozliczeniowe z rozdziałem na poszczególne obiekty, układów pomiarowo - rozliczeniowych i 
rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą okresach stosowanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego.

§6
1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Spółka: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie.

2. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę przelewen na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury, z zastrzeżeniem, Ze 
Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed tak określonym 
terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin wskazany w fakturze VAT zostanie 
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. /

3. Okres rozliczeniowy wynosi: 1 miesiąc kalendarzowy. //
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4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 
elektryczną.

6. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP 813-02-68-082.

7. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§7
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany, w zakresie każdego punktu poboru energii, przez okres

2 lat.

2. Umowa zostaje zawarta z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.

4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów:

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,

b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,

c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe 
Zamawiającego przez Wykonawcę.

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostaje 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 momentu o 
wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.

6. 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 natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest energia 
elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania.

7. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą 
za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, po 
uprzednim powiadomieniu na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu zapłaty należności.”

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości netto oferty, na 
postawie której podpisana zostaje niniejsza umowa.

2. 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.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
potrącenia ich z faktury.

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości netto oferty, na podstawie 
której podpisana zostaje niniejsza umowa.”

§9
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 

Z
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nr 1/ZP/S/2016, umowy pn. ’’Szczegółowy wykaz obiektów”, oraz oferta Wykonawcy.

§10
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i ust. 4 Umowy, wymagają 
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11
W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PEŁNOMOCNICTWO

ZAŁĄCZNIK NR 2 -WYKAZ PPE- SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OBIEKTÓW

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik do umowy
PEŁNOMOCNICTWO

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000053791 NIP 672-000-62-06, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 150 706 000 PLN, 
reprezentowane przez:

Rafał Słowik - Prezes Zarządu,
Marek Lewandowski- Członek Zarządu,

niniejszym udziela pełnomocnictwa dla:

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:

1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1, umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym 
terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej 
i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu 
umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy 
dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 
1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

3. Uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

4. Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania 
Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy 
Dystrybucyjnej.

5. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy 
o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w 
imieniu Zamawiającego wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

6. Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy 
taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas 
realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

7. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem 
Systemu Dystiybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych 
w załączniku nr 1 do umowy

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Wykonawcę do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas trwania umowy nr l/En/ZP/S/2020

(Pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Zamawiającego)
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UMOWA Nr 1/En/ZP/S/2020 
część nr 3

Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego

w dniu............... r. w Szczecinku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090182, o 
kapitale zakładowym w wysokości 66 122 000,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374, zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Andrzej Wdowiak - Prezes Zarządu, 

a

 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez............................   , nr KRS..........................  NIP......................... , o
kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ......................... PLN, zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:

§1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał zgodnie z potrzebami, a Wykonawca 
zobowiązuje się sprzedawać przedmiot umowy: „Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 Spółek 
Wodociągowych" do punktów PPE poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 do 
umowy.

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 220, 791) oraz zgodnie z wydanymi 
do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców 
określonymi w Rozporządzeniu 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 2013, poz. 1200), postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem 
Zamawiającego.

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszej umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

• OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
świadczeniem usług dystrybucyjnych;

• Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD, określająca ich 
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 
niniejszej umowy;

• Umowa - niniejsza umowa;

• Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej 
przez obiekty Zamawiającego;

• Umowa o oświadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 
elektrycznej;

• Punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej; A

z
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• Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 
rozliczenie zużytej energii elektrycznej;

• Taryfa - zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczna;

• Strefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem 
wielostrefowym są jednakowe;

• Bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości, określonych w tych umowach dla 
każdego okresu rozliczeniowego.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy

na sprzedaż energii elektrycznej.

2. Planowana wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru, 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, szacuje się łącznie w wysokości 5366 MWh/rok. Szacunkowa 
wysokość dwuletniego zużycia wynosi 10732 MWh.

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen, określonych w § 5 ust.1 
niniejszej umowy.

4. Ilości przedmiotu umowy są ilościami szacunkowymi i mogą podlegać zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci za faktycznie kupiony przedmiot umowy.

6. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zamówienia całego asortymentu
przedmiotu umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niekupioną energię 
elektryczną , ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.

7. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru, 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, określana jest każdorazowo w umowie o świadczeniu usług 
dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD.

8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej umowy.

9. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie Standardowego profilu zużycia mocy umownej, określonej w załączniku nr 1 do umowy, lub 
stosowanego przez siebie algorytmu.

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

§3
1 Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały, określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

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 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi.

3. Wykonawca Oświadcza, że posiada koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

§4
1. Na mocy umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa,

str. 2/6



Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną,

3) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej.

§5
1 Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej, 

określonych w formularzu oferty, które wynoszą:

Lp.
Nazwa 
grupy 

taryfowej
Strefa ilość

MWh

Cena netto
1 MWh 

/PLN/

1 2 3 4

1. B23

I

II

III

2. C11 I

3. C 12 a
I

II

4. C 21 I

5. C 22 a
I

II

2 Ceny brutto wg. których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ulegną zmianie tylko w 
przypadku ustawowych zmian akcyzy i stawki podatku od towarów i usług (VAT)”

3 Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczna w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, 
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- 
rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, 
określonych w ust.1.

4 Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

5 Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 
dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu 
pomiarowo - rozliczeniowego.

6 Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

7 Odczyty rozliczeniowe z rozdziałem na poszczególne obiekty, układów pomiarowo - rozliczeniowych i 
rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego tj.

7.1. dla taryf grupy B23, C21, C22a - 1 miesiąc

7.2. dla taryf grupy C-11, C12a - 2 miesiące

§6
1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Spółka: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, przy ulicy 
Bugno 2.

2. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed 
tak określonym terminem płatności, a w razie nie zachowania tego terminu, termin płatności wskazany 
w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. z1
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3. Dla każdego okresu rozliczeniowego wystawione będą faktury zawierające załącznik z rozliczeniem 
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

4. Okres rozliczeniowy wynosi:

4.1. dla taryf grupy B23, C21, C22a - 1 miesiąc

4.2. dla taryf grupy C-11, C12a - 2 miesiące

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 
elektryczną.

7. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP:..........................
8. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§7
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany, w zakresie każdego punktu poboru energii, przez okres 2 

lat od podpisania umowy.
2. Umowa zostaje zawarta z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.

4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów:

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,

b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,

c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego 
przez Wykonawcę.

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostaje 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 momentu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.

6. 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 natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których 
dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej 
rozwiązania.

7. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z 
zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, 
po uprzednim powiadomieniu na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu zapłaty należności.”

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto oferty, na 
postawie której podpisana zostaje niniejsza umowa.

2. 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.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
naliczania kar umownych i potrącenia ich z faktury.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych.
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........................  dnia.......................r.
PEŁNOMOCNICTWO

.............., NIP:.......
Reprezentowana przez: 

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

(dane Wykonawcy)
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:

1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z ..................  umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o 
rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy 
sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej 
zawartych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 
1 do umowy.

3. Uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

4. Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania 
Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy 
Dystrybucyjnej.

5. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy 
o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w 
imieniu Zamawiającego wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

6. Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy 
taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas 
realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

7. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem 
Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych 
w załączniku nr 1 do umowy

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Wykonawcę do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas trwania umowy nr........................

(Pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Zamawiającego)
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto oferty, na podstawie 
której podpisana zostaje niniejsza umowa

§9
Integralną część umowy stanowi: załącznik nr 1 - ”PPE”, załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia postępowania nr 1/ZP/S/2016 oraz załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy.

§10
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 2 i ust. 4 Umowy, 
wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11
W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1943)

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca
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