Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY
(PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zawarta w dniu ............................ w ..................................
pomiędzy……………………………………………………………………………………………
…, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002653,
NIP 781-16-18-944, REGON 000292209
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………… - Dyrektora
2. ……………………………………. - Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
..........................................................................................................................., z siedzibą w
……………………………… przy ul. …………………………., NIP …………………………
REGON ………………………. zarejestrowaną w rejestrze ……………….. prowadzonym przez
Sąd ……………………. Wydział ………………….. w ……………………….., posiadającą
kapitał zakładowy w wysokości ………………,
reprezentowaną przez:
………………………. - ………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp:
Zakup energii elektrycznej dla 3. Grupy zakupowej utworzonej przez
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.
Wspólny Słownik Zamówień: (CPV): 09310000-5 (Elektryczność)
W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta
Wykonawcy i SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§1
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą

energii elektrycznej na potrzeby obiektów ............................ w .........................na zasadach
określonych w:
1) ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
2) ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 121,
z późniejszymi zmianami),
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3) ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 907 z późniejszymi zmianami).
2. Sprzedaż energii elektrycznej będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), którym jest:
...........................................................................................................................................................
3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr ………………..
z dnia .......................................... wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą generalną umowę dystrybucji z OSD, do sieci którego
przyłączone są punkty poboru energii należące do Zamawiającego.

§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a w tym do złożenia OSD
zgłoszenia o zawarciu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie
umożliwiającym realizację niniejszej umowy począwszy od dnia .....................
3. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr
2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów
(punktów poboru energii) Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, za cenę wskazaną w § 5, w okresie od dnia ........................... (z zastrzeżeniem
skutecznego
przeprowadzenia
procesu
zmiany
sprzedawcy)
do
dnia
................................................
5. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla
poszczególnych punktów poboru została określona w Załączniku nr 1.
6. Podana w ust. 5 ilość energii jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, z tym
zastrzeżeniem, iż niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny
energii określone w § 5.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zużyciem planowanym, a faktycznym, Wykonawcy nie
będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia czy żądania finansowe ponad
wynikające z ilości zużytej energii przy zastosowaniu cen wskazanych w Formularzu Cenowym
będącym częścią Oferty złożonej przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy.
8. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana
jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym
a OSD.
9. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
10. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
11. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające
z niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na
Wykonawcę.
12. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w
rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.
13. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla
dowolnego punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy i nie stanowi
ono podstawy do rozwiązania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie
o zamiarze zaprzestania zakupu energii na danym punkcie poboru.
2

14. Strony postanawiają, że możliwe jest dołączenie nowych punktów poboru energii w trakcie
trwania Umowy, dla których Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z warunkami
określonymi niniejszą Umową. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zamiarze
dołączenia nowego punktu poboru energii. Zwiększenie liczby punktów poboru energii jest
możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w
formularzu ofertowym Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązany jest także dokonać zmiany grupy taryfowej po skutecznym
przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy dla najbliższego możliwego okresu
obliczeniowego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Do czasu zmiany grupy taryfowej
rozliczenie za sprzedawaną energię elektryczną będzie się odbywać według ceny jednostkowej
zaoferowanej przez Wykonawcę dla danej grupy taryfowej*.
§3
Standardy jakości obsługi
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakości obsługi zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami do
ww. ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu przysługuje
prawo bonifikat w wysokościach określonych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami do ww. ustawy.
§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego.
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.
§5
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej całodobowej
lub z podziałem na strefy, określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi:
Dla okresu dostawy:…….r.– ………………………..r..
Grupa
taryfowa

Cena netto za 1MWh w zł

strefa

G/C/B/X/xx
2. Do wyżej wymienionych stawek, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT,
wynoszący w dniu zawarcia umowy: 23%.
3. Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej nie będzie zmieniana w
toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku
akcyzowego.
4. Cena jednostkowa za 1 MWh brutto (tj. cena z podatkiem VAT) nie będzie zmieniana w toku
realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku od towarów
i usług VAT.

*

Postanowienie ust. 15 dotyczy wyłącznie Zamawiających wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, wobec
których przewiduje się zmianę grupy taryfowej.
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5. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny
jednostkowej energii elektrycznej określonej w Umowie, odpowiednio dla danej grupy
taryfowej.
6. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej
stawki.
7. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jaki
z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego,
wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.
8. Wykonawca i Zamawiający nie przewidują zainstalowania innego lub dodatkowego układu
pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez
dwa odrębne podmioty – Wykonawcę i OSD.
9. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów
sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
§6
Płatności
1. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia, ale nie
wcześniej niż 14 dni od daty ich dostarczenia.
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje
prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
4. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego oraz bez zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2013 poz. 217).
§ 6a
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
..........................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w
przepisie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z ustawą Pzp.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§7
Obowiązywanie Umowy, rozwiązanie Umowy.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2016r.
2. Dostawa energii elektrycznej rozpocznie się z dniem .............................., jednak nie wcześniej
niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
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b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej
będzie 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 o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług
dystrybucji, pod rygorem rozwiązania Umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż 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 ww. umowy o świadczenie
usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania.
6. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest ........, tel.
............ wew. ....., fax ........................, e-mail ........................
7. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest ........, tel. ............
wew. ....., fax ........................, e-mail ........................
§8
Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 1 % wartości netto oferty, na
podstawie której podpisana została niniejsza umowa.
2. Zmawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Zmiana Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z
2013, poz. 907), Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany liczby punktów poboru energii,
2) zmiany (zmniejszenia) wolumenu energii
oraz w następujących okolicznościach:
3) rezygnacji z punktów poboru energii,
4) powstania nowych punktów poboru energii
5) zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w danym punkcie poboru energii
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku jeżeli zmianie ulegną stawki podatku
VAT lub podatku akcyzowego, na usługi/towary, będące jej przedmiotem. W takim przypadku
umowa ulegnie zmianie w drodze pisemnego aneksu, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy,
które zostanie zmienione o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT lub podatku
akcyzowego, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania
umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy inne niż wskazane w ust. 1 i 2 wymagają formy
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
Postanowienia końcowe.
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny
podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia
elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie Sąd

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

...............................
Zamawiający

...............................
Wykonawca

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej.
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo.
Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy
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