
 

 

Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY 

z dnia 25.07.2014 r. 

 

 

zawartej w dniu........................... pomiędzy …………………….., 

…………………………………… w której imieniu działa : 

…………………………………………………………………. 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik 

a 

........................................................................ 

........................................................................... 

reprezentowanym przez: 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Umowa na: 

„Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik” 
 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych/ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zawarto 

umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 r. Nr 89 poź.625 z późn. zm.), do 

punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sprzedać energię elektryczną do punktów, obwodów 

wyszczególnionych w załączniku nr ………. do niniejszej umowy. 

3. Rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej wg. grup taryfowych 

określonych w załączniku nr ………. do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem 

standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach ustawy prawo 

energetyczne, wydanych na jej podstawie aktach prawnych oraz pozostałymi przepisami 

prawa. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich warunków 

umowy oraz wymogów określonych w SIWZ. 

5. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego  

w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, innych wypadków siły wyższej, awarii  

w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonanych przez 

OSD. 



 

 

6. W przypadku nie dotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany  

jest do udzielenia upustów w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy 

jest on zobowiązany do dokonania opłat w wysokości określonej Prawem energetycznym 

oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

8. Sprzedaż energii elektrycznej odbywała się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

TAURON Dystrybucja S.A. z którym Zamawiający podpisze umowę o świadczenie usług 

dystrybucji najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza 

umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

9. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD. 

10. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów,  

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną …………, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

12. Wykonawca nie będzie naliczał opłat za obsługę rozliczenia odbiorcy tzw. opłaty 

handlowej. 

 

§ 3 

2. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dla taryf określonych w załączniku 

odbywało się będzie za faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie odczytu urządzeń 

pomiarowych (liczników)  z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 kWh w wysokości: 

netto.........................zł (słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh 

wraz z należytym podatkiem VAT w stawce …… % wynosi cenę brutto.........................zł 

(słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh sprzedanej energii. 

3. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie rozliczane będzie w okresach dwumiesięcznych według faktycznych 

wskazań układów pomiarowych. Okres rozliczeniowy nie może zazębiać dwóch lat 

budżetowych i kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca danego okresu. W miesiącach 

Grudzień okres należy wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego do 10 dnia miesiąca. 

W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego, bądź niemożności 

dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być 

wyznaczona szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z 

analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu 

rozliczeniowego. 

5. Wykonawca wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę w terminie do 14 dni  od dnia 

zakończenia okresu rozliczeniowego. W miesiącach Grudzień okres należy wystawić  

i dostarczyć fakturę do Zamawiającego do 10 dnia miesiąca. W przeciwnym razie 

Zamawiający naliczy kary umowne. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek Sprzedawcy 

wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 



 

 

7. Zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

689 – 11 – 86 – 447. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP ……………………………….. 

11. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu 

stosowania niniejszej umowy bez podpisu ze swojej strony jako odbiorcy .  

 

§ 4 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z niezbilansowaniem. 

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

handlowym niniejszej umowy w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych  

do OSD przysługują Wykonawcy. 

 

§ 5 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy dzień zwłoki. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

c) za nieterminowe wystawianie i dostarczenie faktur za zakup energii elektrycznej 

500,00 (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, w 

wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 

Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii 

elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu 

wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem 

skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem wejścia  

w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji 

oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

Termin zakończenia umowy upływa z dniem 30.09.2017 r. 

2. Umowa może być rozwiązana: 



 

 

a) przez Wykonawcę – za uprzednim dwumiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem  

w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonywania umowy przez 

Zamawiającego, albo zajścia przyczyn przewidzianych przepisami prawa, albo zaistnienia 

przyczyn kwalifikowanych jako siła wyższa, 

b) za obopólnym porozumieniem – w sposób natychmiastowy. 

c) przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. 

 

§ 7 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 685 z późn. 

zm.), 

2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 

z późniejszymi zmianami). 

 

§ 8 

Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego w przypadku, jeżeli Strony nie uzgodnią 

rozbieżności w trybie polubownych negocjacji. 

§ 9 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla 

Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA  KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY  ZAMAWIAJĄCY 

 

 


