
Wręczyca Wielka, dnia 02.10.2014 r.

Nr GK. 272.  10  .2014A

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej, 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane BZP Nr 204659-2014
w dniu 26.09.2014 r.

W związku z treścią pytań Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zgodnie z art. 38 ust. 2 pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 1:  Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy O1X, C1X i G1X od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych 
( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez 
Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia 
skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź 2: Z posiadanych danych wynika, że Operator Systemu Dystrybucyjnego zawsze dysponuje 
bieżącymi odczytami zużycia energii elektrycznej. Brak potrzeby wystawiania faktur szacunkowych.

Pytanie 3.

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii: miesięczny, dwumiesięczny czy 
sześciomiesięczny?

Odpowiedź 3: Generalnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy, za wyjątkiem taryfy B11, B21, 
C21, C22A gdzie obowiązuje okres jednomiesięczny.

Pytanie 4.

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

Odpowiedź 4. Odpowiedź znajduje się w siwz.

Pytanie 5.

Czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź 5. Odpowiedź znajduje się w siwz.

Pytanie 6.
Dotyczy pkt 7 rozdziału 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy niniejsze postępowanie dotyczy sprzedaży energii elektrycznej, 
natomiast   świadczenie  usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej  będzie  odbywało się  w oparciu  o  umowę 
zawartą   pomiędzy  Zamawiającym  a   Operatorem  Sieci  Dystrybucyjnej  działającym  na   terenie 
Zamawiającego?  Jednocześnie  zwracamy się  z  prośbą  o  zmianę  zapisu  „  Dostarczenie  energii….„  na 
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„Sprzedaż energii….”

Odpowiedź 6. Odpowiedź znajduje się w siwz, rozdział 3 pkt 1, 4.

Pytanie 7.
Dodatkowo zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz z zapisem w §1 ust. 1 wzoru umowy zwracamy się z 
prośbą o wykreślenie z pkt. 2 rozdziału 7 SIWZ następującego zapisu:
„Wykonawca zapewni ciągłość dostaw energii” .
Informujemy,  iż  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  10  kwietnia  1997 r.  Prawo energetyczne  (tekst  
jednolity:  Dz. U. z 2012 roku Nr 1059 j.t.  ) i  aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy podmiotem 
odpowiedzialnym  za  zapewnienie  ciągłości  i  niezawodności  dostaw  energii  elektrycznej  jest  Operator 
Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty objęte przedmiotowym postępowaniem. 
Wykonawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź 4. W w/w przypadku, ciągłość dostaw energii jest rozumiana jako etap realizacji umowy między  
dotychczasowym  sprzedawcą,  a  sprzedawcą  wybranym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.

Pytanie 8.
Dotyczy pkt 5 rozdziału 3 SIWZ
Zwracamy się z prośbą o dodanie  do SIWZ zapisu, aby ewentualna zmiana ilości punktów poboru energii 
objętych postępowaniem nie przekraczało +/- 10 % .

Odpowiedź 8. Nie istnieje  możliwość zmiany siwz.

Pytanie 9.
Czy istnieje możliwość zmiany części zapisu w § 5 ust 7 wzoru umowy na:  „Należności  wynikające z faktury  
VAT są płatne w terminie 21 dni  od daty wystawienia faktury”?

Odpowiedź 9. Nie istnieje możliwość zmiany siwz.

Pytanie 10.
W związku ze zmianą przepisów Prawa energetycznego wnosimy o zmianę zapisu w § 7 ust.9 oraz ust. 11  
wzoru umowy na następujący: „Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii  
elektrycznej w przypadku gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez 
okres 30 dni po upływie terminu płatności.
Wznowienie  dostarczania  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  przez  OSD  na  wniosek 
Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich dostarczania.”

Odpowiedź 10. Treść w/w  zapisu we wzorze umowy  jest wyłącznie zapisem umownym, a nie przepisem. 
Nie wprowadza się zmian do projektu umowy.

Pytanie 11.
Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej 
konkurencji zwracamy się z prośbą o zamianę części zapisu w  § 8 wzoru umowy na następujący : „Kary 
będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Stron” lub wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 11.

Przyjęto zmianę do wzoru umowy w brzmieniu: „Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody  
Stron”.

Pytanie 12.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany  sprzedawcy  w  wersji  elektronicznej  Excel  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy?  Wyłoniony 
Wykonawca  będzie  potrzebował  następujących  danych  do  przeprowadzenia  zmiany  sprzedawcy  dla 
każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
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- grupa taryfowa 
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.
Odpowiedź 12. Zamawiający udostępni dane na stronie internetowej.

Pytanie 13.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy następującego zapisu :

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

)

gdzie: 
 – wysokość kary umownej.

 – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie. 
 – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)  

 –  wolumen  energii  zakontraktowanej  i  niewykorzystanej  przez  Zamawiającego  dla  danego  roku 
(okresu dostawy)  ,  Wolumen energii  niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa 
zostanie skutecznie rozwiązana.

 – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy)  w 
momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Zamawiający posiada stawki cenowe w podziale na 
strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1. 

 – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku bilansującym 
określona w IRiESP + koszt  opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres dostawy)  w celu 
wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy z dnia z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 
984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy)  nie są znane, zastosowanie 
będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych 
obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.

Odpowiedź 13.
Zamawiający  nie  przewiduje  wypowiedzenia  umowy  w  okresie  jej  realizacji.
Brak potrzeby włączenia w/w zapisu do postanowień umownych.

Pytanie 14:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udostępni wykonawcy formularz ofertowy wraz z 
załącznikami w wersji edytowalnej, do przygotowania oferty?

Odpowiedź 14. Zamawiający udostępni dane na stronie internetowej.

Pytanie 15:
W Załączniku nr 5 wzór umowy w § 3 ust. 2 wnioskujemy o skorygowanie odwołania do Dziennika 
Ustaw na Dz. U. z 2013r. Poz. 1200.

Odpowiedź 15. Przyjęto zmianę do wzoru umowy.

Pytanie 16:
W załączniku nr 5 wzór umowy § 4 ust. 2 lit. b) wnioskujemy aby wykreślić część zdania w 
brzmieniu: "dotyczących dostarczanej energii elektrycznej" i wpisać w to miejsce treść w brzmieniu: 
"dotyczących rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną"

Odpowiedź 15. Przyjęto zmianę do wzoru umowy.
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Pytanie 17:
Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94 
Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania 
rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej 
jest,  mówiąc  najogólniej,  obciążenie  rachunku  dłużnika  oznaczoną  w  jego  dyspozycji  kwotą,  a 
następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na 
uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą 
chwilą  uzyskuje  uprawnienie  do  swobodnego  rozporządzania  objętymi  wpisem  środkami 
pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą 
chwilą  następuje  umorzenie  (wygaśnięcie)  zobowiązania  -  zgodnie  z  postanowieniami  Sądu 
Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany 
zapisu  w  załączniku  nr  5  wzór  umowy  §  6  ust.  7  na  zapis,  który  mówi  o  terminie  wykonania 
zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.

Odpowiedź 17. Przyjęto zmianę do wzoru umowy.

Pytanie 18:
W  załączniku  nr  5  wzór  umowy  §  7  ust.  9  wnioskujemy  aby  zmienić  dostosowując  treść  do 
zmienionych przepisów prawa energetycznego i wykreślić dotychczasową treść i  wpisać nową w 
brzmieniu: "Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania 
energii  w przypadku gdy Zamawiający  zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej  przez 
okres 30 dni po upływie terminu płatności."

Odpowiedź 18.
Treść  w/w   zapisu  we  wzorze  umowy   jest  wyłącznie  zapisem  umownym,  a  nie  przepisem.
Nie wprowadza się zmian do projektu umowy.

Pytanie 19:
W załączniku nr 5 wzór umowy § 8 ust. 1 i 2 rekomendujemy aby po słowach "odstąpienie" dopisać 
"lub rozwiązania".

Odpowiedź 19.
Na  podstawie  dotychczas  zrealizowanych  umów  na  sprzedaż  energii  elektrycznej,
nie stwierdza się potrzeby zmiany w/w zakresie.

Pytanie 20:
W załączniku nr 5 wzór umowy § 8 ust. 2 informujemy, iż automatyczne potrącenie kary powoduje, 
że Wykonawca nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej nienaliczenia. 
W związku z powyższym rekomendujemy aby zmienić 2 akapit na zapis mówiący o naliczeniu kary 
płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

Odpowiedź 20.

Nie istnieje  możliwość zmiany siwz.

Pytanie 21:
W Załączniku nr  5 wzór umowy § 10 ust.1, wnioskujemy aby dopisać Dziennik Ustaw, w którym 
opublikowany został tekst jednolity ustawy prawo energetyczne t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.

Odpowiedź 21.
Na  podstawie  dotychczas  zrealizowanych  umów  na  sprzedaż  energii  elektrycznej,
nie stwierdza się potrzeby zmiany w/w zakresie.
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Załącznik 5 - wzór umowy
WZÓR UMOWY  Nr..…../2014

zawarta we Wręczycy Wielkiej w dniu ……….10.2014 r. pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka, ulica Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka, NIP 574-20-47-028,
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną

P. Henryka Krawczyka – Wójta Gminy

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

….................................,
reprezentowana przez …................................

zwana dalej „Wykonawcą”,
Wykonawca i Zamawiający łącznie zwani są „Stronami”.

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego,  na  dostawy  energii 
elektrycznej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ...........-2014  z dn. ....09.2014 r. zgodnie z Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na  
potrzeby  oświetlenia  ulicznego,   placów,  eksploatacji  budynków,  lokali  i  obiektów  użytkowych  na  zasadach 
określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (j. t.  Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 , z późn. zm.)
oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.

2. 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;
b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki 
związane za świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany rodzaj 
odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i  
obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
e) punkt odbioru – budynek, lokal lub obiekt użytkowy, do którego dostarczana jest energia elektryczna;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów układów 
pomiarowych lub ustalonego ryczałtu zużycia energii elektrycznej;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i  
energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z z późn. zm.).
3.  Sprzedaż  odbywa się  za  pośrednictwem sieci  dystrybucyjnej  należącej  do  Tauron Dystrybucja  Spółka  Akcyjna 
(zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał 
podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza  
Umowa  reguluje  wyłącznie  warunki  sprzedaży  energii  elektrycznej  i  nie  zastępuje  umowy  o  świadczenie  usług 
dystrybucyjnych.

4.Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji …......................... wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.  Wykonawca  oświadcza,  że  ma  zawartą  stosowną  umowę  z  OSD,  umożliwiającą  sprzedaż  energii  elektrycznej
 do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

6.Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana 
energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
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§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej, bilansowanie handlowe

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży,  a  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  kupna  energii  elektrycznej
dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów odbioru 
określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 2 285 860 kWh (+/- 20%).

3. Moc umowna, grupa taryfowa OSD i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów 
odbioru wymienionych w Załączniku nr  1  określane  są  każdorazowo w Umowie o świadczenie  usług dystrybucji  
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.

4.  Sprzedaż  energii  elektrycznej  dla  nowego  punktu  poboru  w ramach  grup  taryfowych  objętych  postępowaniem 
przetargowym  tj.  nie  objętego  załącznikiem  nr  1  do  umowy,  będzie  dokonywana  dopiero  po  zawarciu  umowy
o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD lub zawarciu aneksu do zawartej umowy
z OSD. Zmianie podlega wówczas stosowny załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  40  Prawa energetycznego bilansowanie  handlowe jest  to  zgłoszenie  operatorowi  systemu 
przesyłowego  elektroenergetycznego  przez  podmiot  odpowiedzialny  za  bilansowanie  handlowe  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.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania handlowego dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach 
tej Umowy, na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy 
mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub na podstawie wskazań układów pomiarowych.

7. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

8. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1. 
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.

9. Zamawiający oświadcza, iż wszelkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy,  
w tym opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.

10. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

§3
Standardy jakości obsługi

1.Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie Ustawy Prawo energetyczne.

2.W  przypadku  niedotrzymania   standardów  jakościowych  obsługi,  zamawiającemu  na  jego  pisemny  wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 
2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200).

§4
Podstawowe obowiązki Stron Umowy

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  rozliczeń  za 
dostarczaną energię elektryczną,
c) Bieżące wystawianie faktur za zużytą energię elektryczną.
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§5
Zasady rozliczeń

1. 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  pomiarowo-rozliczeniowych  i  ceny  jednostkowej  energii 
elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo 
rozliczeniowych  dokonywanych  przez  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  zgodnie  z  okresem  rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD.

3. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

4.  Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania
przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

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

6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, które 
spowodowały  zaniżenie  lub  zawyżenie  faktycznie  pobranej  energii  elektrycznej  Zamawiający  jest  obowiązany
do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę 
jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo 
wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę 
dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru 
energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

7.  Jeżeli  nie  można  ustalić  średniego  dobowego  zużycia  energii  elektrycznej  na  podstawie  poprzedniego  okresu 
rozliczeniowego,  podstawą  wyliczenia  wielkości  korekty  jest  wskazanie  układu  pomiarowo-rozliczeniowego
z następnego okresu rozliczeniowego.

8. Jeżeli błędy wskazane w ust. 6 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną  
Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, stawki, ceny opłaty, płatności

1.  Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii  elektrycznej  określonych
w ofercie przetargowej.

2.  Rzeczywiste  wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  wynikało  z  ilości  pobranej  energii  elektrycznej  oraz  cen 
jednostkowych energii elektrycznej określonych w ofercie przetargowej.

3. Szacunkowa łączna wartość umowy przypadająca na Gminę Wręczyca Wielka, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
wynosi: - brutto: ….............. zł
w tym: - netto : …............... zł 

- podatek VAT 23%: ….......... zł,
Podatek akcyzowy wynosi 20,00 zł/MWh.

4.  W przypadku  zmiany  stawki  podatku  akcyzowego  lub  stawki  podatku  VAT wynagrodzenie  w  ust.  3  zostanie  
zmienione o wielkości wynikające ze zmian ww. stawek.

5.Ceny jednostkowe energii  elektrycznej  wynikające  z oferty przetargowej  podlegają zmianom tylko  w przypadku 
zmiany stawek opisanych w ust. 4.

6. Płatnikiem faktur będzie Gmina Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, NIP 574-20-47-028.

7.  Zobowiązania wynikające z faktur  VAT będą płatne w terminie 30 dni  od daty wystawienia  faktury,  jednak w 
terminie  nie  krótszym  niż  14  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury.
Za  datę  realizacji  płatności,  uznaje  się  dzień  wpływu  środków  pieniężnych  na  rachunek  bankowy  sprzedawcy,  
wskazany na fakturze.
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8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, adresat faktury złoży pisemną 
reklamację,  dołączając jednocześnie ksero spornej  faktury. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Wykonawcę
w terminie do 14 dni. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności.
9.  O zmianach  danych  kont  bankowych  lub  danych adresowych  Strony zobowiązują  się  wzajemnie  powiadamiać
pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
10. Na koniec okresu rozliczeniowego wystawiana będzie faktura zawierająca załącznik z rozliczeniem poszczególnych 
punktów poboru energii elektrycznej.

§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw

1.  Termin  rozpoczęcia  realizacji  umowy dla  każdego punktu  odbioru  określa  się  na  dzień  01.01.2015 r.,  lecz  nie 
wcześniej  niż  z  dniem skutecznego rozwiązania  dotychczasowych umów sprzedaży i  dostawy energii  elektrycznej
z poprzednim Wykonawcą (umowy kompleksowe) oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2015 r.

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego Załącznikiem nr 1 do Umowy lub dla punktu,  
w którym nastąpił  znaczący przyrost  mocy w związku z  dokonaną rozbudową,  będzie  dokonywana na podstawie 
zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie 
stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy.

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla 
poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że 
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru określone w Załączniku nr 1.

5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.

6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której  mowa w ust. 5 lit.  a),  pozostanie 
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  niniejszej  Umowy  w  części 
dotyczącej danego punktu odbioru.

7. W każdym z przypadków określonych w ust. 6 Umowy Zamawiający zobowiązany jest uregulować zobowiązania za 
zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń.

8.  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 wypowiedzieć Umowę 
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.

9. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię  
elektryczną co najmniej  miesiąc po upływie terminu płatności,  pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do 
zapłaty  zaległych  i  bieżących  należności  w  dodatkowym  dwutygodniowym  terminie  oraz  powiadomienia 
Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.

10. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez  
OSD na wniosek Wykonawcy.

11. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy 
może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.

§8
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 brutto za przedmiot 
umowy, określonego w § 6 ust. 3 Umowy.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego,  poza  przypadkiem,  który 
określa § 7 ust. 8.

Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Stron.

§9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy z wyłączeniem zmian spowodowanych ustawową zmianą stawki podatku 
VAT  i  podatku  akcyzowego,  wymagają  obustronnej  zgody  oraz  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
b) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjna umowy;
c) zmiany danych adresowych;
d) zmiany ilości punktów pomiarowych

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie.

4.  Strony ustalają,  że  w  razie  powstania  sporu  nierozstrzygniętego  polubownie,  do  jego  rozpatrzenia  będzie  Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10
1.  W  sprawach  nieuregulowanych  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) i przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej
Załącznik nr 2 Formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży

§11
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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  Załącznik nr 2 do umowy Nr ….........…z dnia                           
 Formularz cenowy do kalkulacji kosztów sprzedaży

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Szacowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
czynnej w 

okresie 
realizacji 

zamówienia 
kWh

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto energii 
elektrycznej 

czynnej zł/kWh

Wartość zł 
netto

[3x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8
1 O11 1  204  500 116

2 C11 163  960 33

3 C12b I dzienna 80  000 1
C12b II nocna 46  000

4 C21 303  000 3

5 C22a I dzienna 60  000 1
C22a II nocna 43  000

6 G11 5  400 1

7 B11 240  000 1

8 B21 140  000 1

SUMA 2  285  860 157 SUMA

Cena za opłatę handlową - obsługę rozliczeniową

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Prognozowany 
okres realizacji 

umowy w 
miesiącach

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto opłaty 
handlowej za 
jeden punkt 

poboru zł/m-c

Wartość zł 
netto

[3x4x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

1 O11 12 116

2 C11 12 33

3 C12b 12 1

4 C21 12 3

5 C22a 12 1

6 G11 12 1

7 B11 12 1

8 B21 12 1

SUMA 157 SUMA

RAZEM CENA ENERGII I OPŁATA 
HANDLOWA

…........................................................ …..........................................
/Zamawiający/ /Wykonawca/
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