
Załącznik nr 5 

WZÓR UMOWY 

 

 

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

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

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Umowa na: 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 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 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 (t. j. Dz. U. 2017. 220 z późn. zm.), do punktów poboru energii 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Sprzedaż energii elektrycznej o której mowa w § 1 umowy odbywa się na warunkach 

określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 

2017. 220 z późn. zm.),  wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Ilość punktów poboru energii elektrycznej może ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

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

TAURON Dystrybucja S.A. z którym Zamawiający posiada podpisaną umowę o 

świadczenie usług dystrybucji. Niniejsza umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży 

energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

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

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD. 

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

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

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

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

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

handlowej lub innych pokrewnych opłat. 

 

§ 3 

1. 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 ……………… a z należnym podatkiem od towarów i usług 

 – VAT w stawce …………. % wynosi kwotę brutto....................................zł 

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

2. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie trwania umowy. 

3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w miesięcznych lub 

dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnych z umowami o świadczenie usług 

dystrybucji, które Zamawiający zawarł z lokalnym OSD (okres rozliczeniowy za 

pobraną energię elektryczną winien pokrywać się z okresem rozliczeniowym świadczenia 

usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej).  

4. Sprzedawca wystawi fakturę, za energię elektryczną zużytą przez Zamawiającego,  

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie danych pomiarowych 

otrzymanych od OSD. 

5. Wykonawca wystawi i dostarczy do Zamawiającego prawidłową fakturę w terminie  

do 14 dni  od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. 

Dane do Faktury: 

Nabywca: Gmina Gnojnik 

Adres: 32-864 Gnojnik 363 

NIP: 869-11-86-447 

Odbiorca: Urząd Gminy Gnojnik 

W przypadku braku możliwości wpisania na fakturze profilu Odbiorca należy w profilu 

Nabywca wpisać: Gmina Gnojnik – Urząd Gminy Gnojnik 



6. Należność Sprzedawcy będzie regulowana przez Zamawiającego w formie przelewu  

na rachunek bankowy………………………………………………., w terminie  

do 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Kupującego lub (Odbiorcy/Płatnika). Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje 

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, 

przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Sprzedawca ma obowiązek 

rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia pod rygorem uznania milczenia za 

akceptację treści złożonej reklamacji.  

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wystawi fakturę 

korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 

14 dni kalendarzowych zgodnie z żądaniem wskazanym w reklamacji. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie należności za sprzedaż energii elektrycznej wynikających 

z niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności przez Sprzedawcę na osobę 

trzecią bez pisemnej ich zgody. 

12. Zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie obciążał 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

689 – 11 – 86 – 447. 

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

NIP ……………………………….. 

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

stosowania niniejszej umowy bez podpisu ze swojej strony jako odbiorcy . 

18.Cena o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia wynikające bezpośrednio ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

inne koszty niezbędne do poniesienia a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie 

jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w 

szczególności stawkę podatku akcyzowego, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z 

dokonania bilansowania handlowego. 

 

§ 4 

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

Wykonawca pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 

standardowego profilu zużycia lub wskazań układów pomiarowych . 

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. 



4. Koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej określonej w § 3 ust. 1. 

 

§ 6 

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 300,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy dzień zwłoki. 

b) Za nieterminowe wystawianie i dostarczanie faktur za energię elektryczną 300,00 zł  

(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.  

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

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

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. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne 

wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku nie potrącenia naliczonych kar umownych wraz z 

odsetkami ustawowym za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową z terminem płatności do 14 dni od 

daty jej otrzymania.  

§ 7 

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. 

2. Termin zakończenia umowy to 30.06.2019 r. 

3. Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie oraz w Kodeksie cywilnym 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a.)Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 tych 

okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  

b).zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c).zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 



takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.    

4.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. 

 

§ 8 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ((t. j. Dz. U. 2017. 220 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015. 2164 z późn. 

zm.), 

3) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( t. j. Dz. U. 2017. 459.). 

 

§ 9 

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. 

§ 10 

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

Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA  KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY  ZAMAWIAJĄCY 

 

 


