ZAŁĄCZNIK NR 4

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ../Gd/2018
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
W dniu ………………… 2018 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Danusi 4, posiadającym NIP: 584-101-06-95 oraz Regon: 000331576,
reprezentowanym przez:
- Jerzego Auksztola - Dyrektor Urzędu,
zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony,
a
............................................................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

posiadającą (-cym) NIP .................................................................................... Regon .............................................................
zwaną (-ego) w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-nym) przez:
-.....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.
Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze
sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Urzędu Statystycznego
w Gdańsku na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa
nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem
i opomiarowaniem energii.
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 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 o świadczenie usług dystrybucji;
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f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na
podstawie odczytów układów pomiarowych;
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 2017 r., poz.
220).
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskiwania danych pomiarowo rozliczeniowych, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
3. Ponadto Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu,
do którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna
energii elektrycznej dla punktu poboru budynku w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
Numer ewidencyjny punktu poboru 305831.
2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
umowy do punktów poboru szacuje się w wysokości 160 MWh.
3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii
elektrycznej dla punktu poboru określonego określane są każdorazowo w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
4. 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 mocy umownej.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w § 6 ust. 1.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego.
7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniem
§3
Standardy jakości obsługi
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej
regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej
z lokalnym OSD.
3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
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obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§ 4.
1. Zamawiający dokonał wyboru grupy taryfowej C22a.
2. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Zamawiającego raz na 12
miesięcy z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych.
3. Zmiana grupy taryfowej wymaga formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
§ 5.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa,
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji
elektrycznych,
4) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na
możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń
i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji,
3) informowania z 30-dniowym wyprzedzeniem na piśmie o zmianach warunków
niniejszej umowy.
§ 6.
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi za 1 MWh w strefie
szczytowej …….. zł , za 1 MWh w strefie pozaszczytowej ………. zł.
2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania
Umowy.
3. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku
VAT i akcyzy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o należny
podatek od towarów i usług oraz akcyzy według obowiązującej stawki, bez konieczności
aneksowania Umowy.
4. Faktury wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
5. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn rzeczywistej ilości zużytej
energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i ceny jednostkowej energii
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elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy
podatek VAT według obowiązującej stawki.
6. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
7. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę.
8. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do
14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora
systemu dystrybucyjnego. Faktury dostarczane będą elektronicznie do Zmawiającego na
adres: m.doroszewska@stat.gov.pl.
§ 7.
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 obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni.
§ 8.
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia
01.04.2017 r.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej z zastrzeżeniem postanowień ust. 1
3. Dla realizacji Umowy w zakresie punktu poboru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b. Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa
w § 8 ust. 3 lit. a, zawarta jest na czas nieokreślony, 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.
5. W każdym z przypadków określonych w § 8 ust. 3 Umowy, Zamawiający zobowiązany
jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności
wynikające ze wzajemnych rozliczeń.
6. 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
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o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały
polubownie.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, nie podlegające
kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podlegają rozstrzygnięciu właściwego
miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy– Kodeks Cywilny.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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