Załącznik nr 8 do SWZ
- PROJEKT UMOWA nr
zawarta w dniu ………………..w Opolu pomiędzy :
Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, NIP 754-30-23-121 REGON 53 14 12 585
reprezentowanym przez:
……………………………………….
……………………………………….
zwanym dalej Odbiorcą,
a
………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej Sprzedawcą,
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
……………………… zgodnie z art. …………., nr AG.272……………. z dn. …………….
pn. „Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego”, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1.

Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i jego
załącznikami oraz ofertą Sprzedawcy, stanowiącymi załączniki nr …………do umowy.

2.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę do obiektów
Odbiorcy, na zasadach określonych w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi oraz na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz koncesją na obrót
energią elektryczną.

3.

Umowa nie obejmuje spraw związanych z
dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej
umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej.

4.

Odbiorca w treści pełnomocnictwa wskaże Sprzedawcy wybranemu w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia, sprzedawcę rezerwowego.

5. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,
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b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD
określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy,
c) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi
dystrybucji energii elektrycznej,
d) punkt poboru – miejsce dostarczenia energii elektrycznej - szafka pomiarowa lub
tablica pomiarowa, wyposażona w układ pomiaru energii elektrycznej, zabezpieczenia
obwodów i aparaturę sterowniczą,
e) pierwszy okres rozliczeniowy – okres od dnia rozpoczęcia sprzedaży do końca
miesiąca,
f) okres rozliczeniowy – miesiąc.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 na potrzeby
funkcjonowania Odbiorcy.
2. Planowaną wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów
poboru Odbiorcy szacuje się w wysokości określonej w załączniku nr 1.
3. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii
elektrycznej wg cen określonych w ofercie przetargowej.
4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej, dla
punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1, określana jest każdorazowo w
Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.
5. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego, czyli że Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
6. Sprzedawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze
………………………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu
………………………. której ważność przypada na okres ………………………… .
§3
1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami

Prawa energetycznego i ze standardami jakości obsługi klienta, które zostały określone w
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo
energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019 r. poz. 503 z
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późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych
standardów obsługi.
3. Sprzedawca uwzględni należną Odbiorcy bonifikatę w fakturze wystawionej za okres

rozliczeniowy,
którego
bonifikata
dotyczy,
a
jeżeli
nie
jest
to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w
fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do
okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata.
§4
Na mocy niniejszej Umowy Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do:
a) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa,
b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.
c) zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej w przypadku
rozbudowy i z tym związanym wzroście zapotrzebowania energii elektrycznej.
§5
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według niezmiennej przez cały czas
obowiązywania umowy ceny jednostkowej energii elektrycznej (netto), określonej
w
dokumentacji
przetargowej
dla
konkretnej
grupy
taryfowej
i strefy czasowej stanowiącej integralną część umowy, która wynosi:
a) ………….. zł/kWh netto dla taryfy …………….
b) ………….. zł/kWh netto w szczycie dla taryfy …………. i ……….. zł/kWh netto
pozaszczytem dla taryfy ……………….
2. Maksymalna wartość umowy netto wynika z sumy iloczynów szacunkowego zużycia
energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku
nr 1 oraz ceny jednostkowej netto energii elektrycznej dla danej taryfy określonej
w ust. 1 wynosi ………….. zł, słownie: ………………………………………………….
Wartość brutto umowy wynosi …………………. zł słownie: …………………………
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresie rozliczeniowym obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym OSD
oraz ceny jednostkowej netto energii elektrycznej w odpowiedniej grupie taryfowej
i strefie czasowej. Nie dopuszcza się pobierania opłat za energię w wysokości
prognozowanego zużycia.
Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy należny podatek VAT.
4. Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot
zostanie doliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia
faktury. Cena jednostkowa energii elektrycznej uwzględnia również koszty wynikające
z dokonania bilansowania handlowego oraz inne opłaty np. abonamentowa,
rozliczeniowa.
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5. Cena jednostkowa brutto sprzedaży energii elektrycznej wynikająca z ceny wskazanej
w ust. 1 może podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany stawki podatku
VAT.
6. Strony ustalają, że rozliczanie zobowiązań z tytułu sprzedaży energii elektrycznej
i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego, wspólnego
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub więcej niż 1. układu pomiarowego, jeśli taka
sytuacja ma miejsce, tzn. więcej niż jeden układ w tablicy głównej lub kilka układów
pomiarowych w różnych obiektach (punktach poboru).
7. Sprzedawca nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne
podmioty.
8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów
sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
9. Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę będzie prawidłowo wystawiona przez
Sprzedawcę faktura VAT. Faktura ma być wystawiona zgodnie z załącznikiem nr 2
do umowy tzn. wymagamy, aby na fakturze wskazany był Nabywca – każdorazowo
Powiat Opolski – oraz Płatnik/Odbiorca – wskazany w załączniku nr 2
do umowy.
10. Płatności za sprzedaną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Sprzedawcę z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury.
11. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę dokonania przelewu przez Odbiorcę, czyli
datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty
doręczenia.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony na okres 12 m-cy tj. od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r. z zastrzeżeniem § 6 ust.2.
2. Umowa wchodzi w życie - w zakresie każdego punktu poboru – z dniem …………. r.
lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego wygaśnięcia dotychczasowej Umowy
sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim wykonawcą i skutecznym
przeprowadzeniem procedury zmiany Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się
do złożenia w OSD, w imieniu Odbiorcy, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż
energii elektrycznej w terminie umożliwiającym zakup energii przez Odbiorcę
od …………………….
3. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej
dla punktu poboru Odbiorcy wskazanego w załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania
całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru
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Odbiorcy określone w załączniku nr 1. Sprzedawcy nie przysługują roszczenia względem
Odbiorcy z tego tytułu.
4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru, konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD,
b) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD,
c) Umowy zawartej przez Sprzedawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie
handlowe Odbiorcy przez Sprzedawcę lub umowy z podmiotem bilansującym
w imieniu Sprzedawcy punkty poboru energii Odbiorcy, który ma zawartą ważną
umowę z OSD.
5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii
elektrycznej w przypadku gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię
elektryczną lub świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności,
pomimo uprzedniego skutecznego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i
obecnych należności.
6. W każdym z przypadków określonych w § 6 Umowy, Odbiorca zobowiązany jest
uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną.
§7
1.

Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy.

2.

Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Odbiorcę na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w
załączniku nr 1 do umowy.

3.

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

4.

Strony zgadzają się, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
przechodzą na Sprzedawcę.

5.

Sprzedawca zwalnia Odbiorcę z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem energii.

6.

Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawców. .

7.

Sprzedawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne
działania lub zaniechania.
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§8
1. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 10% wartości
umowy netto określonej § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10% wartości
umowy netto określonej § 5 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odbiorca ma
kar umownych.

prawo

dochodzić

odszkodowania

przekraczającego

wysokość

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy Prawo energetyczne,
postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeks
Cywilny i Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące wynikać w toku niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu
powszechnego właściwego dla Odbiorcy.
§10
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w szczególności w sytuacjach gdy:
a) zmianie uległy dane adresowe i teleadresowe dotyczące stron umowy,
b) zaprzestano zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie
z postanowieniami § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
c) dokonano zmian organizacyjnych w strukturze Powiatu Opolskiego z których
wynika konieczność przekazania nieruchomości objętej postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz
Powiatu Opolskiego.
d) zmianie uległy ceny, o których mowa w § 5 ust. 5 na skutek zmiany stawek
podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w określonym tymi
przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku
zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian.
Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT nie wymaga podpisania przez
Strony umowy aneksu do umowy,
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e) zmianie uległy ceny, o których mowa w § 5 ust. 5 na skutek zmiany podatku
akcyzowego. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego wymaga
podpisania przez Strony aneksu do umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 11
Odbiorca nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu umowy na osoby trzecie.
§12
Niniejsza umowa sporządzona jest w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla
Odbiorcy, 1 egz. dla Sprzedawcy.

Odbiorca:

Sprzedawca

Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………

Odbiorca Moc umowna
nazwa i adres

Grupa
taryfowa

Szacowane
zużycie energii
el. (12
miesięcy)

Pełne adresy PPE

Ilość liczników,
ich numery i
miejsce
zamontowania

Numer
ewidencyjny
PPE

OSD

Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………..

NABYWCA – adres i NIP
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole
NIP 754 30 23 121

Nazwa obiektu/punktu
Adres PPE

Nr licznika

Płatnik/Odbiorca
faktury

Adres Płatnika/Odbiorcy
(do wysyłki faktury)

