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UMOWAnr

zawarta w dniu w......,..,....,.... pomiędzy :

...........,.,NIP REGON

leprezentowanym przez:

zwanym dalej Odbiorcą,

a

Ieprezentowany m pr zez:

zw anym dalej Sprzedawcą.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przeta.rgu

nieograniczonego pn. ,,Dostawa energii elektrycznej na rzecz powiatu opolskiego oraz
wybranych jednostek organżacyjnych powiatu opolskiego" została zawarta umowa
następuj ącej treści:

§1

1. Odbiorca zleca, a Sprzedawca zobowiązlje się do wykonania dostawy energii
elektrycznej na potrzeby fuŃcjonowania Odbiorcy.

Przedmiotem Umowy jest okeślenie praw i obowiązków Stron, związanych ze
sprzeduĄ i zakupem energii elektrycznej na potrzeby Odbiorcy na zasadach
określonych w Ustawie Prawo energety czne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(tj, Dz.U. z 2020 t. poz. 833 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi oraz na zasad,ach wynikaj ących z ustawy z dńa 29 sĘcznia 2004 r. -
Prawo Zamówień Publicznych (tj, Dz. U. z2079 t. poz. 1&43 z późn. zm.).

Integralną część umowy stanowi SIWZ.

Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycmej,
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnój
umowy o świadczenie usług dystrybucj i zavlartej przez sprzedawcę z operatorem sieci
Dystrybucyjnej.

Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy uĄte w niej pojęcia oznaczają:

a) Opelator Systemu Dystrybucyjnego - OSD - przedsiębiorstwo enelgetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,

b) Generalna Umowa Dystrybucyjna umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD
określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem uslugi
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy,
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c) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawańa pomiędzy Odbiorcą a OSD
określająca prawa i obowiązki zvliązane ze świadczeniem przez OSD usfugi
dystrybucji energii elektrycznej.
punkt poboru - miejsce dostalczenia energii elektrycznej , szafka pomiarowa lub
tablica pomiarowa, \łyposaźona w układ pomiaru energii elekĘcznej, zabezpieczenia
obwodów i aparaturę sterowniczą,
pierwszy okręs rozliczeniowy - okes od dnia rozpoczęcia sprzedaĘ do końca
miesiąca,
okres rozliczeniow1 - m iesiąc.

§2

1. sprzedawca zobowiązuje się do sprzedazy, a odbiorca zobo\łiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla puŃtów poboru określonych w Załącznikll nr 1 na potrzeby
fuŃcjonowania Odbiorcy.

5.

Planowaną wysokośó rocznego zuĘcia energli elektrycznej dla poszczególnych punktów
poboru Odbiorcy szacuje się w wysokości okeślonej w załączniku nr 1 .

Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) pianowanego zllĘcia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosżami dla Odbiorcy poza rozliczeńem za faktyczńe zużytą ilość energii
elektrycznej v/g cen określonych w ofercie przetargowej.

Moc umowna, waruŃi jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej, dla
puŃtów poboru wymienionych w zńączńktl nr 1, określana jest kżdorazowo w
Umowie o świadczenie usług dysĘbucj i zaułartĄ pomiędry Odbiorcą a Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.

Energia elektrycma kupowana na podstawie niniej szej umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego, czyli że Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym \ł rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

6. Sprzedawca posiada koncesję na obrót energią elektryczrrą o numerze
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu........, wydaną przez Prezesa

której waźności przypada na okes

l.

§3

Standardy jakości obsługi klienta zostĄ określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energeĘcme.

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiaj ącemu
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w splawie szczegółowych zasad ksźahowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elekĘczną (Dz. U.2019 r. poz. 503)
lub w każdym pómiej wydanym akcie prawnym doĘczącym jakościowych standardów
obsługi.

Wykonawca uwzględni naleimą Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za
okres rozliczeńowy, którego bonifikata doĘczy, a jeżeli nie jest
to możliwe z przyczyn, za którę Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w
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fakturze za następny, bezpośrednio ptzypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do
okesu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata.

§1

l. 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 nal eżności za zakupioną energię elektrycmą.
c) zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej w przypadku

rozbudowy i ztym związanym wzroście zapotrzebowania energii elektrycznej.

§5

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według niezmiennej przez cały czas
obowiązywania umowy ceny jednostkowej energii elektrycmej (netto), określonej
w dokumentacji przetargowej dla konkretnej grupy taryfowej
i streĄ, czasowej stanowiącej integralną część umowy, która wynosi:

a) ............., złikWh netto dla taryfu
b) .,............ złikWh netto w szczycie dla taryfr i .......,.., zł&Wh netto

pozaszcrytem dla taryfu

2. Wańość umowy netto łynika z sumy ilocrynów szacunkowego zuĘcia energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 1

oraz ceny jednostkowej netto energii elektrycznej dla danej taryĘ okreś|onej
w ust, 1 wynosi .......,...... zl, słownie:
Wańość brutto umowy wynosi .............. ........ zl słownie:

Należnośó Sprzedawcy za zlĘtą energię elektryczną w okresie rozliczeniowym obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycmej ustalonej na podstawie wskazań
l:łządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym OSD
(z uwzględnieniem energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicmej
Odbiorcy i wpuszczonej do sieci) oraz cęny jednostkowej netto energii elektrycznej
w odpowiedniej grupie taryfowej i strefie czasowej.Nie dopuszcza się pobierania opłat za
energię w wysokości prognozowanego zlrĄcia.
Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy naleimy podatek VAT,

Sprzedawca oświadcza, że kńdoruzowo przy fakturowanil sprzedaży do należnych kwot
zostanie doliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia
faktury. Cena jednostkowa energii elektrycmej uwzględnia równieź koszly wynikające
z dokonania bilansowania handlowego oraz inrre opłaty np. abonamentowa,
rozliczeniowa,

Cena jednostkowa brutto sprzsdaĘ energii elektrycmej wynikająca z ceny wskazanej
w ust. 1 może podlegaó zmianie wyłącmie w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany stawki podatku
VAT.

Strony ustalają, że rozliczanie zobowiązań z tytułu sprzedaĘ energli elektrycznej
i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego, wspólnego
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układu pomiarowo-rozliczeniowego lub więcej niż 1. układu pomiarowego, jeśli taka
sytuacja ma miejsce, żn. 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 sptzedaĄ energii elekĘcnlej przez dwa odrębne
podmioĘ.

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczętia kosźów
sprzedanej energii odbywaó się będą w okresach stosowanych przez OSD.

9. Podstawą dokonania zapłaĘ przez Odbiorcę będzie prawidłowo wystawiona przez
Sprzedawcę faktura VAT. Faktura ma być wystawiona zgodnie z zńącznikiem nr 2

do umowy t7n. wma1amy, aby na fakturze wskazany był Nabywca - każdorazowo
Powiat Opolski - oTaz Płatnik/Odbiorca wskazany w zńącznlku nr 2

do umowy.

10. Płatności za sprzedaną energię elektrycmą dokonywane będą na podstawie faktury VAT
lvystawionej przez Sprzedawcę z teminem płatności 30 dni od daĘ wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury.

11. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę dokonania przelewu przez Odbiorcę, czlli
datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystańonej faktury
adresat faktury żoZy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spomej faktury.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty
doręczenia.

1.

§6

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od r. do ............... r. z
zastrzeżeniem § 6 ust.2.

Umowa wchodzi w życie - w zakesie każdego puŃtu poboru - z dniem ............. r.
lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego wygaśnięcia dotychczasowej Umowy
sptzedairy energii elektrycznej z poprzednim wykonawcą i skutecznym
przeprowadzeniem procedury zrniany Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się
do złożenia w OSD, w imięniu Odbiorcy, zgłoszenia o zawarciu irmo\ły na sprzedaż
energii elektrycznej w terminie umożliwiającym zakup energii przez Odbiorcę
od ....,....................

Strony postanawiaj1, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej
dla punktu poboru Odbiorcy wskazanego w załączniku nr i i nie stanowi ono rozwiązania
całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie puŃty poboru
Odbiorcy okeślone w załączniku nr 1. Sprzedawcy nie przysługuj ą roszczenia względem
Odbiorcy z tego tytułu.

Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru, konięczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucj i zawafiej pomiędzy Odbiorcą a OSD,
b) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD,
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c) Umowy zawartę] przez Sprzed,awcę z OSD umożliwiającej bilansowanie
handlowe Odbiorcy przez Sprzedawcę lub umowy z podmiotem bilansującym
w imieniu Sprzedawcy puŃty poboru energii Odbiorcy, który ma zawartą ważriią
umowę z OSD.

Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę bądż wstrzymać dostarczanie energii
elektycznej w przypadku gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię
elektryczną lub świadczone usługi co najmniej miesiąc po upĘwie terminu płatności,
pomimo uprzedniego skutecznego powiadomienia na piśmie o zamiarzę wypowiedzenia
umowy i wznaczęnia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i
obecnych naIeżności.

W kaźdym z przypadków określonych w § 6 Umowy, Odbiorca zobowiązany jest
uregulować zobowiązuia za zużrylą erlergię elektryczną.

1.

§7

Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy,
Jednocześnie sprzedawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy bilansowaniu
handlowym energii elektrycmej wytworzonej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych
Odbiorców. Odbiorcy dołączą do zawieranej umowy na dostawę energii elektrycznej
kserokopie lmów związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Odbiorcę na podstawie standardowego profill zuĘcia o mocy umownej określonej w
zńącznikl rlr 1 do umowy.

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

Strony zgadzają się, że wszystkie prawa i obowiązki mviązane z bilansowaniem
handlowym z niniejszej rrmowy, w Ęm zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
pr zecho dzą na Sprzedawcę.

Sprzedawca zwalnia Odbiorcę z wszelkich kosztów i obowiązków mviązanych z nie
dokonaniem bilansowania,

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

Sprzedawca odpowiada za dzińania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne
działania lub zaniechania.

§8

l. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 10% warlości
runowy netto określonej § 5 ust.2 niniejszej umowy.
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Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę
z przyczyn, za którę ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10% wartości
umowy netto określonej § 5 ust.2 niniej szej ullow z zastrzeźeniem ust. 3.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicmości powodującej, że wykonanie umowy
nie 1eĘ w interesie publicznym, czego nie można było przeńdzieć w chwili zawarcia
umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicmościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądaó jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Odbiorca ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokośó
kar umownych.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, rł tym w szczególności przepisy Ustawy Prawo energeĘczne,
postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodęks
Cywilny i Prawo zamówień publicmych.

Ewentualne spory mogące wynikaó w toku niniejszej umowy podlegają orzecmictwu sądu

powszechnego właściwego dla Odbiorcy.

§10

Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach wskazanych w an. 144 ustawy Prawo
zamówień publi cznych, aw szczególności w sytuacjach gdy:

a) zmianie uległy dane adresowe i teleadresowe doĘczące stron umowy,

b) zaprzestarro zakupu energii elektrycmej dla puŃtów poboru, zgodnie
z postano,rr'ieniami § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

c) dokonano zmtan organizacyjnych w strukturze Powiatu Opolskiego z których
wynika koniec zność 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 zmizłl.
Zmiana cen wynikająca ze zrriuly podatku VAT nie wymaga podpisania przez
Strony umowy aneksu do umolły,

e) zmianie uległy ceny, o których mowa w § 5 ust. 5 na skutek zmiany podatku
akcyzowego. Zmiana cęn wynlkająca ze zmiany poda&u akcyzowego v/ymaga
podpisania przez Strony aneksu do umowy.
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają
pod rygorem nieważności.

formy pisemnej

§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, 7 egz, dla Sprzedawcy.

Odbiorca: Sp_pą!ąłłca:
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