
Załącznik nr 9 do SIWZ  

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy z Wykonawcą. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 

sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 

obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

na terenie gminy Poddębice. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843), ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz.755), Kodeksu cywilnego oraz z 

przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 

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

………………………………… z dnia ………………………………………………………….. 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 

posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej 

do obiektów Zamawiającego w okresie terminu realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektów wymienionych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Termin realizacji umowy - od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r., jednak nie 

wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego.  

6. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu z zastrzeżeniem 

granicznego terminu wykonania  zamówienia  do dnia 31 grudnia  2024 r.  

7. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą 

obowiązującą dla przedmiotu zamówienia Wykonawcy na podstawie wskazań liczników wg 

odpowiadających składników cenowych przedstawionych w poniższej tabeli : 

Grupa 
taryfowa 

Cena energii elektrycznej (netto/brutto) 
Cena obowiązująca od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 roku 

Symbol Strefa I Strefa II Strefa III Jednostkowa opłata handlowa 
[zł/miesiąc/obiekt] (netto/brutto)  [zł/kWh] netto/brutto 

C 11     

B 22     

C 12b     

B 23     
 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt.4 

przy szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem 

zamówienia wynosi ……………… złotych (słownie:…………………………) w tym podatek 

VAT w wysokości ………………………………. złotych (słownie: ……………………………….)  

w tym:  

1) z tytułu realizacji dostawy energii elektrycznej objętej niniejszą umową wynosi ………… 

złotych (słownie:………………………) w tym podatek VAT w wysokości………………………. 

złotych (słownie:…………….)  



2) z tytułu usług dystrybucji energii elektrycznej objętej niniejszą umową 

wynosi………………….. złotych (słownie: ………………………)w tym podatek VAT w 

wysokości………………………. złotych (słownie:…………….)  

9.  Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z niniejszej umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafków handlowych do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przysługują Wykonawcy. 

10. Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny 

taryfowej aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który będzie obowiązywał w całym okresie 

obowiązywania umowy. Cena za dystrybucję może ulec zmianie w przypadku zmiany 

powyższej taryfy dystrybucji.  

11. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

12. Po upływie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

wystawi faktury za poprzedni okres z tytułu kompleksowej usługi: dostawy energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, które zawierać będą m.in.: wyszczególnienie 

wszystkich pozycji kosztowych. Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

13.Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi w 

aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne;  

2) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego;  

3) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji mających istotny wpływ na 

realizację umowy;  

4) posiadania w trakcie realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

5) dokonania w imieniu Zamawiającego uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

odnośnie obowiązującej umowy dystrybucyjnej.  

14. Zakres rzeczowy, JEŚLI Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców: 

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

15. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego do przedłożenia w/w umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w 

umowie z Podwykonawcą wszystkich warunków i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w zakresie objętym wykonywaniem usług przez Podwykonawców. 

16. za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez 

Podwykonawców odpowiada Wykonawca. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec 

Podwykonawców zgodnie z zawartą umową, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z 

tytułu roszczeń Wykonawcy z Podwykonawcami. 



18. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych w rozliczeniach z Podwykonawcami w zakresie objętym niniejszą 

umową. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza 

podpisanej umowy przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (w 

oryginale) oraz oświadczenia podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej umowy. 

Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

dnia zawarcie umowy z podwykonawcą. 

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku takim, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

21. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

22. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług. 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

23. W przypadku określonym w pkt. 35 ppkt. b zmiana stawek jest podstawą do zmiany 

wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym 

zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie 

przepisów.  

 

Data: 24.03.2020r. 

Sporządził: Włodzimierz Szymański 


