Załącznik nr 6
GR.261.DE.1.2019
ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEJ POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ ZAWARTE W UMOWIE
I. Umowa na dostawę energii elektrycznej
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej Umowie, ustawie- Prawo energetyczne i aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a Zamawiającą zobowiązuje się do jej odbioru i kupna, dla
obiektów należących do Zamawiającej (zawartych w SIWZ).
2. Zamawiająca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów
wymienionych w SIWZ.
3. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.
4. Należność będzie płatna przelewem nie później niż w 21 dniu od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
5. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo
do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
6. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
7. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2020 r..
8. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej dostawy nastąpi nie wcześniej niż w dniu wejścia w
życie, zawartej przez Zamawiającej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
9. Określone przez Zamawiającej prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie
orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającej zobowiązania do zakupu energii w podanej
ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu.
10. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby
Zamawiającego (odbiorcy końcowego), co oznacza, że Zamawiająca nie jest
przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.
11. Standardy jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej zostały określone w
obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne.
12. Należność Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych,
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej
energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej. Do tak
wyliczonej ceny doliczana będzie opłata abonamentowa (handlowa), która przysługuje za
każdy miesiąc w odniesieniu do każdego z układów pomiarowo-rozliczeniowych. Do
wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej
stawki.
13. Ceny jednostkowe energii elektrycznej i stawka opłaty abonamentowej obowiązują przez cały
okres trwania umowy i nie mogą być podwyższane.
14. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej
energii odbywać się będą w okresach ustalonych przez OSD- okresach miesięcznych.
15. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT niezwłocznie po dokonaniu odczytu układów
pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD. Wykonawca zobowiązuje się również, że w terminie
nie późniejszym niż do 15 dnia każdego miesiąca następującego po okresie obrachunkowym
dostarczy ww. fakturę do Zamawiającej.

16. Standardy jakościowe dotyczące usług OSD będą regulowane na podstawie odrębnej umowy
pomiędzy Zamawiającą a OSD.
17. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiająca może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
18. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące a w szczególności przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
19. Wszelkie spory powstałe podczas lub w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy,
rozstrzygać będzie przez miejscowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającej.
II. Umowa na odbiór energii elektrycznej
1.
2.

3.

4.

Okres rozliczeniowy równy jest jednemu kwartałowi kalendarzowemu..
Zamawiająca w terminie 7 dni od zakończenia danego Okresu rozliczeniowego lub od
momentu uzyskania informacji od Wykonawcy dotyczącej ilości i obowiązującej ceny
(stanowiącej obowiązek Wykonawcy), wystawi Wykonawcy fakturę za sprzedaną w tym
Okresie rozliczeniowym Energię.
Zapłata wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z tytułu sprzedanej
Energii w danym Okresie rozliczeniowym, o której mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 21 dni
od dnia jej doręczenia Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającej wskazany
w umowie.
W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, zapłata na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury korygującej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia takiej faktury
Stronie.

