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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzór  - UMOWA NR ….. 

zawarta w dniu .........................2012 r. 

pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 

Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 

reprezentowaną przez : 

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

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

zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

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

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

reprezentowanym przez : 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą,  wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na  podstawie  

art. 39 Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych ( tekst  jednolity  

Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późniejszymi zmianami) -  dalej oznaczonej jako Pzp 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy  

1 Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów jednostek 

organizacyjnych obszaru Prokuratury Okręgowej w Łodzi w okresie od dnia 1.10.2012 r. 

do dnia 30.09.2014 r. 

2 Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się do następujących obiektów : 

- Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152 

- Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew i Łódź-Polesie, ul. Dąbrowskiego 40a 

- Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, ul. Ciesielska 7 

- Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna, ul. Sieradzka 11a 

- Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39 

- Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul. Łódzka 20 

- Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4 

- Prokuratura Rejonowa w Kutnie, ul. Staszica 3 

- Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3 

 
3 Odbiorca oświadcza, iż ma prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa 

w ust. 2. 
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4 Warunki techniczne realizacji umowy opisane są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Załącznik zawiera również stan liczników na dzień rozpoczęcia świadczenia przedmiotu 

umowy – dane te zostaną uzupełnione w dniu rozpoczęcia świadczenia przedmiotu 

umowy, przez osobę uprawnioną do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu 

umowy po stronie Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 1. 

5 Dostawa energii elektrycznej następować będzie na zasadach określonych w ustawie 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 

625 z późn. zm.)- dalej oznaczonej jako Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami 

rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.  

 

§ 2 

Podstawowe zasady dostawy energii elektrycznej 

1. Wykonawca oświadcza, iż w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z  umowy, 

ma podpisana aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

właściwym dla obszaru, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej/ 

ważną promesę*, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamiast umowy lub 

promesy Wykonawca załącza oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji, z treści 

którego wynika okres obowiązywania tejże umowy oraz to, iż zakres terytorialny 

obowiązywania umowy jest zgodny z terenem, dla którego Wykonawca złożył ofertę i 

wówczas to oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Planowaną wysokość 24 miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru 

określonych w § 1 ust. 1 szacuje się łącznie w wysokości 1 300 000 kWh. 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami 

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii według cen 

określonych w ofercie Wykonawcy na podstawie dokumentacji przetargowej. 

4.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskiwania danych pomiarowych, 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

5. Wszelkie formalności związane z usługą dystrybucji energii elektrycznej, zobowiązuje się 

wykonać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Wykonawca ( w tym ustalenia z OSD 

zasad otrzymywania danych pomiarowych niezbędnych do realizacji umowy).  

6. Ilość sprzedanej Zamawiającemu energii elektrycznej ustalana jest przez OSD na 

podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla miejsc dostarczania zgodnie 

z umową o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej. 

7. Wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych na podstawie upoważnienia, o którym 

mowa w ust. 4 i 5 udostępniane będą Wykonawcy przez OSD, do którego sieci 

podłączony jest Zamawiający. 
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§ 3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie Prawa energetycznego. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126 ze 

zmian.). 

 

 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

1. Przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej. 

2. Sprzedaży energii elektrycznej dla Zamawiającego w ilościach określonych zgodnie z 

zapisami § 2 ust. 2  umowy. 

3. Prowadzenia usługi bilansowania handlowego Zamawiającego i ponoszenia kosztów tego 

bilansowania.  

4. Przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego. 

5. Nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń energii elektrycznej. 

6. Rozpatrywania wniosków/reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi w terminie do 14 dni od dnia wpływu do siedziby Wykonawcy 

wniosku/reklamacji. 

  

§ 5 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną. 
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§ 6 

Zasady rozliczeń 

1. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych, zgodnie z cenami podanymi w ofercie Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ..................... 

2. Ceny według których rozliczana będzie dostawa energii elektrycznej pozostaną 

niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywał będzie przedstawiciel OSD, 

posiadający stosowne upoważnienie i legitymację służbową, a następnie dane z odczytów 

przekazywane będą Wykonawcy.  

4. Pomiary dokonywane będą co miesiąc, co 45 dni, co dwa miesiące*. /Wykonawca wybiera 

miesięczny, 45-dniowy, dwumiesięczny okres rozliczeniowy./ 

* niepotrzebne skreślić 

5. Wykonawca wystawia co miesiąc, co 45 dni, co dwa miesiące*, nie później niż do 30-go 

dnia miesiąca następującego po wybranym okresie rozliczeniowym, fakturę VAT i przesyła 

ją do siedziby Zamawiającego. Faktura wskazuje ilość zużycia energii elektrycznej w 

danym okresie rozliczeniowym z rozbiciem na poszczególne jednostki, o których mowa w   

§ 1 ust. 2  umowy. 

* niepotrzebne skreślić 

6. W przypadku powstania w wyniku rozliczenia : 

a. nadpłaty – podlega ona zaliczeniu na poczet płatności na najbliższy okres rozliczeniowy, o 

ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu, 

b. niedopłaty – zostanie ona doliczona do pierwszej faktury ustalonej dla najbliższego okresu 

rozliczeniowego. 

7. Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 67 ust. 1 pkt 7 

Pzp. przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości 20 % wartości 

zamówienia podstawowego. 

§ 7 

Płatności 

1. Cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi ........................ zł netto (słownie : ........................ 

................................) plus 23 % VAT tj. ..................................... zł brutto (słownie : ........... 

..............................................................................). 

2. Zamawiający szacuje ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej na 1 300 000 kWh. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ilością szacunkową w celu określenia 

wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania 

energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
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zużycia mniejszej lub większej ilości w stosunku do zamawianej energii elektrycznej w 

czasie trwania umowy. Ewentualna zmiana zużycia energii elektrycznej nie będzie 

skutkowała dodatkowymi opłatami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za rzeczywiście 

zużytą energię elektryczną, według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy 

i w ust. 1. Ostateczne wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na 

podstawie faktycznego jej zużycia w oparciu o wskazania układów pomiarowych oraz cen 

jednostkowych podanych w ofercie, które pozostaną niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie: 

- brutto: ……...................................... zł. 

(słownie …………………………………………………………………………………….…… zł.) 

- netto: ………………………….………. zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………………..……….. zł) 

- podatek VAT ………………………….. zł,  

(słownie: ………………………………………………………………………………..……….. zł) 

4. Płatnikiem należności za dostawę energii elektrycznej jest Zamawiający. 

5. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.  

8. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy  przysługuje 

prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

9. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: …………………………………………………. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: .................................................................... 

 

§ 8 

Osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą uprawnioną do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy po stronie 

Zamawiającego jest Przemysław Olężałek, tel./fax. /42/ 676 86 87. 

2. Osobą uprawnioną do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy po stronie 

Wykonawcy jest .................................................................................. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach : 

a) w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy – bez zmiany pozostaje stawka 

netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od wejścia w życie nowej stawki 

podatku VAT stosuje się nową stawkę. 

b) W przypadku zmiany ilości układów pomiarowych, wielkości mocy przyłączeniowej, 

grupy taryfowej – po wcześniejszym otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego 

uzasadnienia o potrzebie zmian, otrzymanego w formie pisemnej od Wykonawcy i 

uznaniu przez Zamawiającego zasadności tej zmiany lub w przypadku pisemnego 

poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie zmiany. 

11. W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa energetycznego  oraz  Pzp. 

12. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy, strony będą rozstrzygały 

polubownie a w braku porozumienia będą poddane sądowi właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

             

 

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Warunki techniczne realizacji umowy oraz stan liczników na dzień rozpoczęcia 

świadczenia przedmiotu umowy 
2. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy generalnej/promesy z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenie 
 
 

 


