
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMO WA Nr        / 2014

Zawarta w dniu ……………………..pomiędzy

Miejskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji  w  Mielcu  z  siedzibą 39-300  Mielec,  

przy ul. Solskiego 1., będący jednostką budżetową Gminy Miejskiej Mielec, powołany

Uchwały nr XIII/116/99 z dnia 16 grudnia 1999r. Rady Miejskiej w Mielcu, posiadający

NIP  817-10-32-778,  REGON  000329220,  zwanym  dalej  „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez 

Dyrektora Zygmunta Kołodzieja,

      a …………………………………………………………………………………             

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

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  sprzedaż  

i dystrybucję  energii elektrycznej dla MOSIR Mielec, przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego o ustalonej  wartości  zamówienia  wyższej  od kwoty

określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.11  ust.8  ustawy  Prawo

zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  Umowy  jest  określenie  praw  i  obowiązków  stron,  związanych  

ze  sprzedażą  i  dystrybucją  energii  elektrycznej  na  potrzeby  Miejskiego  Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Mielec na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia

1997  Prawo  energetyczne  (Dz. U.  z  2006  r.  Nr  89  poz.  625  z późn.  zm.)  

oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Przedmiot  zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.  3 ust.  30

ustawy –  Prawo energetyczne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2012 r.  poz.  1059  –  j.t.),

realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, polegającą na świadczeniu usługi

przesyłania lub dystrybucji  oraz sprzedaży energii elektrycznej. 

3. 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) Generalna umowa dystrybucyjna –  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  

a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem

usługi dystrybucyjnej 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  poboru –  miejsce  dostarczania  energii  elektrycznej  –  zgodne  

z miejscem dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie świadczenie

usług dystrybucji;

f) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana

jest na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych od OSD;

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 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r.

Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

4. Przedmiot  umowy  szczegółowo  określa  „Specyfikacja  Istotnych  Warunków

Zamówienia”, stanowiąca integralną część umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i  świadczenia usługi dystrybucji,  

a  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  kupna  energii  elektrycznej  dla  punktów

poboru  określonych w Załączniku  nr  6  do  SIWZ,  stanowiącym załącznik  do

umowy.

2. Świadczenie usługi dystrybucji energii przez  właściwego OSD odbywa się na

podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD świadczącym usługi |

w miejscu położenia punktów poboru Zamawiajacego.

3. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania

umowy do punktów poboru określanych w Zestawieniu szacuje się w wysokości około

2.000,00  MWh (+/- 10%).

4. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ………………………….. zł

       5.   Ilość  energii podana w pkt.3  ma charakter  orientacyjny i nie  stanowi  ze strony        

              Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej  ilości a Wykonawcy nie

  będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu  nie pobrania przez     

  Zamawiającego ilości energii określonej szacunkowo na potrzeby zamówienia.



§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.

Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii  zakupionej przez

Zamawiającego  na  podstawie  standardowego  profilu  zużycia  odpowiedniego  dla

odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Zestawieniu

lub wskazań układów pomiarowych.

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  dokonania  bilansowania,  o  którym  mowa  

w ust.4, uwzględnione jest w cenie energii elektrycznej określonej w §7 ust. 1.

3. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na

potrzeby odbiorcy końcowego.

4. Zmiany mocy umownej dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy w terminie 30 dni

od daty złożenia wniosku .

5. W  przypadku  wniosku  o  zmianę  mocy  umownej,  jeśli  zajdzie  taka  konieczność,

Odbiorca zobowiązuje się do dostosowania instalacji, do zmienionej mocy umownej

§ 4

                                Standardy

1. Parametry jakościowe energii w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń obowią-

zujące w dniu zawierania Umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), wydane na pod-

stawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zmiana wyżej wymienionych powszechnie obowiązujących przepisów określających

parametry jakościowe energii w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń Spowo-

duje zmiany parametrów energii dostarczanej Odbiorcy i nie wymaga zmiany Umowy.

§ 5

1. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na

jego  pisemny  wniosek  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

określającym te stawki.

§ 6

Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi

w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne;

b) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego;

c) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji mających istotny wpływ

na realizację umowy;

d) posiadania w trakcie realizacji  zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) pobierania  mocy i  energii  elektrycznej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  na

warunkach określonych w zawartej umowie;

b) utrzymywania  należącej  do  niego  sieci,  wewnętrznej  instalacji  zasilającej  

i odbiorczej w należytym stanie technicznym;

c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne. 

d) utrzymywania  użytkowanej  nieruchomości  w  sposób  niepowodujący  utrudnień

w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych

odległości  od  istniejących  urządzeń  i  instalacji,  w  przypadku  stawiania  obiektów

budowlanych i  sadzenia drzew,  zgodnie z wymaganymi określonymi  w przepisach

Prawa  budowlanego,  powierzania  budowy  lub  dokonywania  zmian  w  instalacji

elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

e) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy  lub Operatora Systemu

Dystrybucji dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do należących do niego elementów

sieci  i  urządzeń znajdujących się  na terenie  lub  obiekcie  Zamawiającego,  w celu

przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii  w sieci  lub do układu

pomiarowo-rozliczeniowego;

f) zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  układu  pomiarowo-rozliczeniowego

i zabezpieczeń  głównych,  jeżeli  znajdują  się  na  terenie  lub  w  obiekcie

Zamawiającego;



g) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i innych okolicznościach, mających wpływ na

możliwość  niewłaściwego  rozliczenia  za  energię  elektryczną  oraz  o  powstałych

przerwach w dostarczeniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;

h) dostosowania  swoich  urządzeń  do  zmienionych  warunków  funkcjonowania  sieci,

o których został uprzednio powiadomiony

§ 7

Zasady rozliczeń

1. Sprzedaż energii elektrycznej  rozliczana będzie  według ceny jednostkowej energii

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej Wykonawcy , która wynosi:

dla taryfy B 23  - ……………. zł/MWh;

dla taryfy C 21  - ……………. zł/MWh;

dla taryfy C 11 - ……………..zł/MWh

2. Ceny  jednostkowe  określone  w  ust.  1  nie  ulegną  zmianie  w  okresie

obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w § 10.

3. Należność Wykonawcy za zużytą w okresach rozliczeniowych energię elektryczną

obliczana  będzie  indywidualnie  dla  punktu  poboru,  jako  iloczyn  ilości  sprzedanej

energii  elektrycznej  ustalonej  na  podstawie  wskazań  urządzeń  pomiarowych

zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii

elektrycznej  określonej  w  ust.  1.  Do  wyliczonej  należności  Wykonawca  doliczy

podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii  odbywać się będą na podstawie odczytów

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora

systemu  dystrybucyjnego  zgodnie  z  okresem  rozliczeniowym  stosowanym  przez

OSD.

5. Rozliczenie kosztów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa

się na podstawie aktualnej taryfy  OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Re-

gulacji Energetyki.

6. Należności  za  energię  elektryczną  regulowane  będą  na  podstawie  faktur  VAT

wystawianych przez Wykonawcę.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyszczególnienia  na  fakturze  wszystkich

składników kosztów dystrybucji energii elektrycznej  wg aktualnej taryfy OSD.



8. Wykonawca zobowiązany  jest  do  dołączenia  do  pierwszej  faktury  aktualną  taryfę

OSD

9. Faktury  rozliczeniowe  wystawiane  będą  na  koniec  okresu  rozliczeniowego  

w  terminie  do  14  dni  od  otrzymania  przez  Wykonawcę  odczytów  liczników

pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

§ 8.

Płatności

1. Należności  wynikające  z  faktur  VAT  będą  płatne  w  terminie  21 dni od  daty

wystawienia  faktury,  jednak  nie  krótszym  niż  14  dni  od  daty  doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę

uznania rachunku Wykonawcy.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury

Zamawiający złoży pisemną reklamację.  Reklamacja winna być rozpatrzona przez

Wykonawcę w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania.

§ 9.

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw

1. Umowa  wchodzi  w  życie  w  zakresie  każdego  punktu  poboru  energii  z  dniem

01.01.2015r.,  lecz  nie  wcześniej  niż  z  dniem  skutecznego  rozwiązania

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. 

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

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,  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.

4. Umowa może być  rozwiązana w całości  lub  w zakresie  poszczególnych punktów

poboru  energii  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  dwumiesięcznego  okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. W  przypadku  określonym  w  ust.4,  Zamawiający  zobowiązany  jest  uregulować

zobowiązania  za  zużytą  energię  elektryczną  oraz  inne  należności  wynikające  

z wzajemnych rozliczeń.



§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną

na  piśmie,  w  formie  aneksu  do  umowy,  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany.

Strona,  która  występuje  z  propozycją  zmiany  umowy,  zobowiązana  jest  do

sporządzenia  i  uzasadnienia  wniosku  o  taką zmianę.  Zmiany nie  mogą naruszać

postanowień zawartych w art. 144   ust. 1 Ustawy.

2. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie

zmianie  postanowienia  niniejszej  Umowy.  Z  zastrzeżeniem  postanowień  Umowy,

wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności.

3. Ustala  się  następujące  okoliczności,  które  mogą  powodować   konieczność

wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy:

a) Ustawowa zmiana stawki podatku VAT;

b) Ustawowa zmiana podatku akcyzowego;

c) Zmiany  ogólnie  obowiązujących  przepisów  prawa   (prawa  energetycznego,

o efektywności energetycznej i innych aktów wykonawczych); 

d) Zmiana taryfy OSD zatwierdzona przez URE;

e) Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku

nr 1 do Umowy;

f) Zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których  mowa

w Załączniku nr 1 Umowy 

g) Zmiana grupy taryfowej;

4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 a. ceny i stawki ulegają

automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania

aneksu.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 3.b ceny i stawki ulegają

automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania

aneksu.



6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 3.c ceny i stawki ulegają

automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania

aneksu.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt.  3.d ceny i  stawki usług

dystrybucyjnych  ulegają  automatycznie  zmianie  od  dnia  wejścia  ich  w  życie  bez

konieczności sporządzania aneksu.

8. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  określonych  w   pkt.  3.e. rezygnacja

z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy

może  nastąpić  w przypadku  przekazania,  sprzedaży,  wynajmu  obiektu  innemu

właścicielowi  oraz  w przypadku  zamknięcia  lub  likwidacji  obiektu.  Zmiana  umowy

nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy



9. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  określonych   pkt.  3.f  zwiększenie  ilości

punktów poboru energii może nastąpić w przypadku przyłączenia nowych obiektów

do sieci elektroenergetycznej OSD. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie

się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki

rozliczeniowej.  Zwiększenie  liczby  punktów poboru  energii  nastąpić  może  jedynie

w obrębie  grup  taryfowych  ujętych  w  SIWZ  i  wycenionych  przez  Wykonawcę.

Rozliczenie  nowego  punktu  poboru  nastąpi  w  oparciu  o  ceny  i stawki  opłat

odpowiednie dla danej grupy taryfowej.*

10.W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 3 g. ceny i stawki za usługi

dystrybucyjne ulegają automatycznie zmianie zgodnie z taryfą OSD bez konieczności

sporządzania aneksu. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać

się  będzie  z  koniecznością  ponoszenia  dodatkowych opłat  zgodnie  z  taryfą  OSD

Zamawiający  zobowiązany  będzie  do  ich  uiszczenia.  Zmiana  grup  taryfowych

nastąpić  może jedynie w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ i  wycenionych

przez Wykonawcę.

11. Cena  jednostkowa  (1kWh)  za  energię  elektryczną  ulegnie  zmianie  tylko

w przypadkach określonych w pkt. 3 a , b i c. 

12.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy

pisemnej  pod  rygorem  nieważności  z  zastrzeżeniem  art.  144  ustawy  Prawo

zamówień publicznych.

13.Wszelkie  sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  Umowy,  Strony  będą

rozstrzygały polubownie.

14. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

15.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  wszelkich  informacji

pozyskanych w czasie wykonywania umowy, ale również po jej zakończeniu. Zapisy

powyższe  nie  dotyczą  informacji  wymaganych  do  ujawnienia  na  podstawie

obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  –  Prawo  zamówień

publicznych(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

§ 12



Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

………………………………..  ………………………………..

Zamawiający      Wykonawca


