Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018

Załącznik nr 3A
UMOWA NR TME/KS/…/2017
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym
w wysokości 222 334 500,00 zł, NIP 851-26-24-854, REGON 811931430
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

a

2. ………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1.
2.

………………………………………
………………………………………

Każda ze stron niniejszej umowy może być zamiennie nazywana Stroną, a razem Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawy
energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018” zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwaną
dalej „Pzp”.
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:

§1
Definicje
1)
2)
3)

4)

Energia – energia elektryczna czynna.
Umowa – bez bliższego określenia - niniejsza Umowa.
OSD – operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na
obszarze kraju, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii Zamawiającemu:
a) ENEA Operator Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
b) PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji w celu realizacji
niniejszej Umowy.
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5)

Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD definiująca
ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji energii
elektrycznej.
6) Punkt poboru (PP) – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczanie energii przez OSD
Zamawiającemu.
7) Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników
systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im w ustawie oraz aktach
wykonawczych, o których mowa w § 3.
§2
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się kupować od
Wykonawcy, przez czas oznaczony niniejszą umową energię elektryczną na potrzeby punktów poboru energii
będących we władaniu Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, w oparciu
o postanowienia zapisane w § 3 niniejszej umowy
Strony ustalają, że energia zakupiona przez Zamawiającego na podstawie Umowy przeznaczona będzie na
potrzeby własne Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
Strony ustalają, że energia sprzedawana przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie Umowy nie będzie
obciążona podatkiem akcyzowym, co oznacza, że Zamawiający jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy;
b) koncesja na obrót energią elektryczną Nr ………………………… z dnia …………… ze zmianami,
udzielona Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że koncesja, o której mowa w § 3 jest ważna i umożliwia zawarcie Umowy.
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej przez Wykonawcę z OSD, umożliwiającej realizację
zawartych przez Wykonawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są
do sieci OSD;
b) umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez Zamawiającego z OSD dla PP;
c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez
Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że:
a) moce umowne dla PP określone w Załączniku nr 1 są zgodne z mocami umownymi określonymi
w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD dla danych PP;
b) posiada koncesję na wytwarzanie energii Nr WEE/1495/18879/W/3/2010/MG, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dn. 30.03.2010 r. do dn. 30.03.2020 r.;
c) wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD i jednocześnie taką samą
zgodę wyrazi w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych z OSD;
d) zobowiązuje się do niezwłocznego składania każdorazowo Wykonawcy pisemnego oświadczenia
w przypadku zmiany danych i stanu faktycznego zawartego w oświadczeniu, o którym mowa w § 3.
e) w ramach Umowy planuje zakup energii elektrycznej w prognozowanych ilościach wskazanych
w Tabeli nr 1.
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Tabela 1.

Lp.

E1.1
E1.2
E1.3
E2.1
E3.1
E3.2
E4.1
E5.1
E5.2
E6.1
E6.2
E7.1
E8.1
5.
6.

7.

Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z podziałem wg grup taryfowych usług dystrybucji i stref czasowych
w tych grupach.

grupa obiektów /
/ grupa taryfowa usług dystrybucji
B23
B21

B12

B11

C22A
C22B
C21
C11

strefa czasowa

szczyt przedpołudniowy
szczyt popołudniowy
pozostałe godziny doby
cała doba
dzienna
nocna
cała doba
szczytowa
pozaszczytowa
dzienna
nocna
cała doba
cała doba
Razem:

prognozowana ilość
energii [MWh]
4 182,3
3 288,9
17 964,3
416,9
9,2
3,3
167,6
40,3
256,8
15,9
15,2
869,4
766,9
27 997,0

Łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wynosi: ……………… PLN.
Planowana wielkość zakupu energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu energii dokładnie w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania
ilości większej, poza rozliczeniami za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej wg cen zawartych
w niniejszej Umowie.
Zmiana mocy umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. a) może nastąpić na zasadach określonych
w umowach o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b). Zamawiający zobowiązany
jest w ciągu 14 dni od dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić pisemnie Wykonawcę o jej wartości.
§4
Standardy jakości obsługi

1.
2.

Standardy jakości obsługi Zamawiającego, jako klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię;
c) niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie
adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie
doręczoną na dotychczasowy adres;
d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
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§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii
elektrycznej;
b) dostarczania energii Zamawiającemu w PP, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami;
c) przeniesienia na Zamawiającego, w PP, własności energii;
d) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach Umowy i dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika
Rynku Detalicznego dla PP;
e) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
f) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń;
g) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego;
h) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na
nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
i) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy;
j) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o zmianie adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 2, pod rygorem uznania korespondencji za
skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
k) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na obrót energią elektryczną.
l) zawarcia bezzwłocznie, na wniosek Zamawiającego umowy sprzedaży energii wyprodukowanej przez
Zamawiającego, której istotne postanowienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§7
Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową
1.
2.

3.
4.

Wykaz obiektów Zamawiającego przyłączonych do sieci OSD, dla których sprzedawana będzie energia
określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na objęcie warunkami Umowy nowych obiektów przyłączanych do infrastruktury
Zamawiającego. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie
dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według
tej samej stawki rozliczeniowej. Równocześnie Wykonawca nie rości sobie prawa do wyłączności na sprzedaż
energii elektrycznej dla tych obiektów.
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie z Umowy obiektów likwidowanych przez Zamawiającego.
Zmiany wynikające z ust. 2 i 3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Rozliczenia i warunki płatności

1.

Rozliczenia między Stronami za sprzedaną w ramach Umowy energię odbywać się będą na podstawie:
a) ilości energii wynikających z danych ilościowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, określonych
przez OSD w oparciu o zapisy umów o świadczeni usług dystrybucji i odczyty wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych;
b) cen zawartych w Tabelach od 2 do 9.

Tabela 2.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 1. (B23).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczyt przedpołudniowy
Szczyt popołudniowy
Pozostałe godziny doby
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Tabela 3.

ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 2. (B21).
Strefy czasowe doby
Ceny energii [zł/MWh]
…………
Całodobowa
(słownie ……………………………)

Tabela 4.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 3. (B12).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Strefa dzienna
Strefa nocna

Tabela 5.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 4. (B11).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

Tabela 6.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 5. (C22A).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczytowa

Pozaszczytowa
Tabela 7.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 6. (C22B).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Strefa dzienna
Strefa nocna

Tabela 8.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 7. (C21).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

Tabela 9.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 8 (C11).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Do rozliczeń za sprzedaną energię po cenach określonych w Tabelach od 2 do 9 przyjmuje się podział na pory
roku, miesiące i strefy czasowe doby zgodny z aktualną w okresie rozliczeniowym taryfą dla usług dystrybucji
energii elektrycznej OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ceny sprzedaży energii określone w Tabelach 2-9 będą miały zastosowanie:
a) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegną zmianie w zakresie wpływającym na kalkulację cen akty
prawne, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 6;
b) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegnie zmianie podmiot będący płatnikiem podatku akcyzowego
lub podmiot będący płatnikiem lub stawka podatku akcyzowego od energii, określona w ustawie, o której
mowa w § 3 ust. 1 lit. c) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 6.
W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym wzrost
cen energii określonych w Tabelach 2-9, Wykonawca ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Zamawiającego o ustalenie nowych cen.
W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym
obniżenie cen energii określonych w Tabelach 2-9, Zamawiający ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Wykonawcy o ustalenie nowych cen.
Strony na przekazane wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 uzgodnią w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego wezwania, w formie pisemnego aneksu do Umowy, nowe ceny energii oraz termin ich
obowiązywania. W przypadku nie uzgodnienia nowych cen, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym,
rozliczenia będą w dalszym ciągu prowadzone na podstawie cen określonych w Tabelach 2-9
Ceny określone w Tabelach 2-9 nie zawierają podatku akcyzowego na energię elektryczną w kwocie
20,00 PLN/MWh. Podatnikiem podatku akcyzowego będzie Zamawiający.
Oprócz sytuacji wskazanych w ust. 3, ceny jednostkowe brutto za 1 MWh energii będą podlegały zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług ceny netto za 1 MWh energii nie zmienią się, a określone w aneksie nowe ceny brutto zostaną
wyliczone na podstawie zmienionych przepisów.
Układy pomiarowo-rozliczeniowe muszą spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii
w strefach czasowych, o których mowa w § 8 ust. 2.
W przypadku zmiany cen od dnia innego niż pierwszy dzień kolejnego okresu rozliczeniowego, Wykonawca
przyjmie jako podstawę do rozliczenia rzeczywiste wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytane
i podane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty obowiązywania nowych cen. Po tym terminie do
rozliczenia przyjmowane będą szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania nowych cen, wyliczone na podstawie średniodobowego zużycia z danego okresu
rozliczeniowego.
W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie
następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.
W przypadku braku udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowych, Wykonawca ma prawo
przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii, na podstawie średniego dobowego
zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Po uzyskaniu danych pomiarowych o rzeczywistym zużyciu
Wykonawca niezwłocznie dokona korekty rozliczeń.
Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:
a) Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego PP jako iloczyn pobranej w PP energii elektrycznej i właściwej ceny
jednostkowej energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.
b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
c) Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu bankowego na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na fakturze.
d) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
e) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
f) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za datę zapłaty uważa się
pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.
g) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie.
h) Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
i) Płatnikiem faktur za wszystkie punkty poboru będzie:
Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10, NIP 851-26-24-854
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14. Wykonawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur, w szczególności w przypadku
stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów niezgodnych
ze wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii.
§9
Kary umowne
1.
2.
3.
4.

Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego
odstąpieniem lub przedterminowym rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto
energii elektrycznej wskazanej w § 3 ust. 5.
Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
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 odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Ochrona informacji

1.
2.
3.
4.

Informacje techniczne i handlowe przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy,
a także informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie. Nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 3 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji dla którejkolwiek ze
Stron, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub informacja ta należy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Strony wyrażają zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 podmiotom działającym przy
realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe, informacje techniczne
i handlowe drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z realizacją Umowy
należy kierować na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin,
Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Wykonawcy, związaną z realizacją Umowy należy
kierować na adres:
………………………………………………
………………………………………………
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Umowy jest pan Krzysztof Smyczak tel.: +91 46-03-392,
fax: +91 46-03-391, e-mail: k.smyczak@zwik.zczecin.pl .
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest ……………………………………………… ,
tel.: ……………… , fax: ………………., e-mail: ……………………………… .
Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 lub danych do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy. W takim
przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej strony wraz z jednoczesnym
wskazaniem innej osoby, która reprezentować będzie właściwą stronę przy realizacji Umowy lub danych do
kontaktu.
Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy czym za dzień
zawarcia umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca będzie zdolny do faktycznego, jak i zgodnego
z prawem świadczenia sprzedaży energii elektrycznej. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do
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świadczenia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, to Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku
gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą bezspornej należności za pobraną energię elektryczną o co najmniej
miesiąc od upływu terminu zapłaty, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty wymagalnych
należności.
8. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty
koncesji na obrót energią elektryczną przez Wykonawcę lub upływu terminu jej ważności i nieuzyskania
nowej koncesji obowiązującej bezpośrednio po upływie terminu ważności koncesji dotychczasowej
(wymagana jest ciągłość koncesji).
9. W przypadku sporu powstałego przy realizacji Umowy, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy należeć będzie do kompetencji
Prezesa URE.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną częścią Umowy jest wykaz punktów poboru (PP) energii elektrycznej stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr TME/KS/…/2017

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 2A do SIWZ procedury przetargowej pod nazwą „Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów
ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018”
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Załącznik nr 2 do Umowy nr TME/KS/…/2017

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII
WYTWORZONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz zakup przez Wykonawcę
od Zamawiającego energii elektrycznej wytworzonej w Obiektach należących do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bilansowania handlowego Obiektów na rzecz
Zamawiającego (pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie – POB), polegającej
w szczególności na: prognozowaniu pracy Obiektów, w zakresie niezbędnym do opracowania grafików
produkcji, zgłaszaniu Operatorowi Systemu Przesyłowego do realizacji dostaw energii elektrycznej
z Obiektów i rozliczaniu w ramach własnej jednostki grafikowej różnic pomiędzy zgłoszonymi temu
operatorowi prognozami produkcji a ilością energii elektrycznej faktycznie wprowadzoną do sieci
dystrybucyjnej z Obiektów, jak również przejęciu ryzyka i kosztów niezbilansowanej energii elektrycznej, tzn.
wystąpienia różnic pomiędzy wielkościami wskazanymi w prognozie, z rzeczywistą ilością energii
elektrycznej wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
3. Rozliczenie ilości zakupionej przez Wykonawcę energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie
faktycznie oddanej do sieci dystrybucyjnej ilości energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych o długości
1 miesiąca, ustalonej przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i zapisów umów
o świadczenie usług dystrybucji.
4. Nabywana przez Wykonawcę energia elektryczna będzie rozliczana w cenie jednostkowej nie mniejszej niż
aktualna w danym okresie rozliczeniowym cena jednostkowa energii elektrycznej obliczona za rok poprzedni
i ogłoszona w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
5. Całkowita należność za zakupioną przez Wykonawcę energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości wysłanej do sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej i cen jednostkowych nabywanej energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT.
6. Należności za zakupioną przez Wykonawcę energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Zamawiającego.
7. Faktury rozliczeniowe dla Wykonawcy za energię nabytą wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego
w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych od
Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
8. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak
nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Płatnikiem faktur za nabywaną od Zamawiającego energię będzie Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 3B
UMOWA NR ………………………….
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów
Gdyńskich 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055358,
o kapitale zakładowym w wysokości 215.067.000 zł, NIP 599-01-10-427, REGON 210511028,
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

a

2. ………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1.
2.

………………………………………
………………………………………

Każda ze stron niniejszej umowy może być zamiennie nazywana Stroną, a razem Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawy
energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018” zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwaną
dalej „Pzp”.
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:
§1
Definicje
1) Energia – energia elektryczna czynna.
2) Umowa – bez bliższego określenia - niniejsza Umowa.
3) OSD – operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na obszarze
kraju, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii Zamawiającemu - ENEA Operator Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
4) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji w celu realizacji
niniejszej Umowy.
5) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej.
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6) Punkt poboru (PP) – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczanie energii przez OSD
Zamawiającemu.
7) Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników
systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im w ustawie oraz aktach
wykonawczych, o których mowa w § 3.
§2
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się kupować od
Wykonawcy, przez czas oznaczony niniejszą umową energię elektryczną na potrzeby punktów poboru energii
będących we władaniu Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, w oparciu
o postanowienia zapisane w § 3 niniejszej umowy
Strony ustalają, że energia zakupiona przez Zamawiającego na podstawie Umowy przeznaczona będzie na
potrzeby własne Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
Strony ustalają, że energia sprzedawana przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie Umowy nie będzie
obciążona podatkiem akcyzowym, co oznacza, że Zamawiający jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy;
b) koncesja na obrót energią elektryczną Nr ………………………… z dnia …………… ze zmianami,
udzielona Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że koncesja, o której mowa w § 3 jest ważna i umożliwia zawarcie Umowy.
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej przez Wykonawcę z OSD, umożliwiającej realizację
zawartych przez Wykonawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są
do sieci OSD;
b) umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez Zamawiającego z OSD dla PP;
c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez
Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że:
a) moce umowne dla PP określone w Załączniku nr 1 są zgodne z mocami umownymi określonymi
w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD dla danych PP;
b) posiada koncesję na wytwarzanie energii Nr WEE/1217A/14693/W/OSZ/2015/RN, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą do dn. 31.12.2025 r.;
c) wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD i jednocześnie taką samą
zgodę wyrazi w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych z OSD;
d) zobowiązuje się do niezwłocznego składania każdorazowo Wykonawcy pisemnego oświadczenia
w przypadku zmiany danych i stanu faktycznego zawartego w oświadczeniu, o którym mowa w § 3.
e) w ramach Umowy planuje zakup energii elektrycznej w prognozowanych ilościach wskazanych
w Tabeli nr 1.

2

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018
Tabela 1.

Lp.

E1.1
E1.2
E1.3
E2.1
E3.1
E3.2
E4.1
E4.2
E5.1
5.
6.

7.

Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z podziałem wg grup taryfowych usług dystrybucji
i stref czasowych w tych grupach.

grupa obiektów /
/ grupa taryfowa usług dystrybucji
B23
B11

C22A
C12A
C11

strefa czasowa

szczyt przedpołudniowy
szczyt popołudniowy
pozostałe godziny doby
cała doba
szczytowa
pozaszczytowa
szczytowa
pozaszczytowa
cała doba
Razem:

prognozowana ilość energii
[MWh]
1 743,6
1 130,4
6 358,8
268,8
180,0
480,0
158,4
427,2
26,4
10 773,6

Łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wynosi: ……………… PLN.
Planowana wielkość zakupu energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu energii dokładnie w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania
ilości większej, poza rozliczeniami za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej wg cen zawartych
w niniejszej Umowie.
Zmiana mocy umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. a) może nastąpić na zasadach określonych
w umowach o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b). Zamawiający zobowiązany
jest w ciągu 14 dni od dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić pisemnie Wykonawcę o jej wartości.
§4
Standardy jakości obsługi

1.
2.

Standardy jakości obsługi Zamawiającego, jako klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię;
c) niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie
adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie
doręczoną na dotychczasowy adres;
d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii
elektrycznej;
b) dostarczania energii Zamawiającemu w PP, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami;
c) przeniesienia na Zamawiającego, w PP, własności energii;
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d) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach Umowy i dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika
Rynku Detalicznego dla PP;
e) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
f) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń;
g) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego;
h) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na
nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
i) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy;
j) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o zmianie adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 2, pod rygorem uznania korespondencji za
skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
k) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na obrót energią elektryczną.
§7
Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową
1.
2.

3.
4.

Wykaz obiektów Zamawiającego przyłączonych do sieci OSD, dla których sprzedawana będzie energia
określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na objęcie warunkami Umowy nowych obiektów przyłączanych do infrastruktury
Zamawiającego. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie
dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według
tej samej stawki rozliczeniowej. Równocześnie Wykonawca nie rości sobie prawa do wyłączności na sprzedaż
energii elektrycznej dla tych obiektów.
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie z Umowy obiektów likwidowanych przez Zamawiającego.
Zmiany wynikające z ust. 2 i 3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Rozliczenia i warunki płatności

1.

Rozliczenia między Stronami za sprzedaną w ramach Umowy energię odbywać się będą na podstawie:
a) ilości energii wynikających z danych ilościowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, określonych
przez OSD w oparciu o zapisy umów o świadczeni usług dystrybucji i odczyty wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych;
b) cen zawartych w Tabelach od 2 do 6.

Tabela 2.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 1. (B23).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczyt przedpołudniowy
Szczyt popołudniowy
Pozostałe godziny doby
Tabela 3.

ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 2. (B11).
Strefy czasowe doby
Ceny energii [zł/MWh]
…………
Całodobowa
(słownie ……………………………)

Tabela 4.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 3. (C22A).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczytowa

Pozaszczytowa
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Tabela 5.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 4. (C12A).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Strefa szczytowa

Strefa pozaszczytowa
Tabela 6.

Ceny energii bez podatku VAT i bez podatku akcyzowego w zł/MWh na potrzeby obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w Tabeli 5 (C11).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Do rozliczeń za sprzedaną energię po cenach określonych w Tabelach od 2 do 6 przyjmuje się podział na pory
roku, miesiące i strefy czasowe doby zgodny z aktualną w okresie rozliczeniowym taryfą dla usług dystrybucji
energii elektrycznej OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ceny sprzedaży energii określone w Tabelach 2-6 będą miały zastosowanie:
a) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegną zmianie w zakresie wpływającym na kalkulację cen akty
prawne, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 6;
b) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegnie zmianie podmiot będący płatnikiem podatku akcyzowego
lub podmiot będący płatnikiem lub stawka podatku akcyzowego od energii, określona w ustawie, o której
mowa w § 3 ust. 1 lit. c) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 6.
W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym wzrost
cen energii określonych w Tabelach 2-6, Wykonawca ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Zamawiającego o ustalenie nowych cen.
W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym
obniżenie cen energii określonych w Tabelach 2-6, Zamawiający ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Wykonawcy o ustalenie nowych cen.
Strony na przekazane wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 uzgodnią w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego wezwania, w formie pisemnego aneksu do Umowy, nowe ceny energii oraz termin ich
obowiązywania. W przypadku nie uzgodnienia nowych cen, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym,
rozliczenia będą w dalszym ciągu prowadzone na podstawie cen określonych w Tabelach 2-6
Ceny określone w Tabelach 2-6 nie zawierają podatku akcyzowego na energię elektryczną w kwocie
20,00 PLN/MWh. Podatnikiem podatku akcyzowego będzie Zamawiający.
Oprócz sytuacji wskazanych w ust. 3, ceny jednostkowe brutto za 1 MWh energii będą podlegały zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług ceny netto za 1 MWh energii nie zmienią się, a określone w aneksie nowe ceny brutto zostaną
wyliczone na podstawie zmienionych przepisów.
Układy pomiarowo-rozliczeniowe muszą spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii
w strefach czasowych, o których mowa w § 8 ust. 2.
W przypadku zmiany cen od dnia innego niż pierwszy dzień kolejnego okresu rozliczeniowego, Wykonawca
przyjmie jako podstawę do rozliczenia rzeczywiste wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytane
i podane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty obowiązywania nowych cen. Po tym terminie do
rozliczenia przyjmowane będą szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania nowych cen, wyliczone na podstawie średniodobowego zużycia z danego okresu
rozliczeniowego.
W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie
następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.
W przypadku braku udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowych, Wykonawca ma prawo
przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii, na podstawie średniego dobowego
zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Po uzyskaniu danych pomiarowych o rzeczywistym zużyciu
Wykonawca niezwłocznie dokona korekty rozliczeń.
Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:
a) Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego PP jako iloczyn pobranej w PP energii elektrycznej i właściwej ceny
jednostkowej energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.
b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
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c)

Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu bankowego na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na fakturze.
d) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
e) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
f) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za datę zapłaty uważa się
pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.
g) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie.
h) Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
i) Płatnikiem faktur za wszystkie punkty poboru będzie:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 599-01-10-427
14. Wykonawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur, w szczególności w przypadku
stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów niezgodnych
ze wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii.
§9
Kary umowne
1.
2.
3.
4.

Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego
odstąpieniem lub przedterminowym rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto
energii elektrycznej wskazanej w § 3 ust. 5.
Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
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 odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Ochrona informacji

5.
6.
7.
8.

Informacje techniczne i handlowe przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy,
a także informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie. Nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 3 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji dla którejkolwiek ze
Stron, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub informacja ta należy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Strony wyrażają zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 podmiotom działającym przy
realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe, informacje techniczne
i handlowe drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
§ 11
Postanowienia końcowe

6.

Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z realizacją Umowy
należy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
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7.

Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Wykonawcy, związaną z realizacją Umowy należy
kierować na adres:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
8. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Umowy jest ………………………… tel.: ………………,
fax: ………………, e-mail: ……………………. .
9. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest ………………………… tel.: ………………,
fax: ………………, e-mail: ……………………. ..
10. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 lub danych do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy. W takim
przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej strony wraz z jednoczesnym
wskazaniem innej osoby, która reprezentować będzie właściwą stronę przy realizacji Umowy lub danych do
kontaktu.
6. Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy czym za dzień
zawarcia umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca będzie zdolny do faktycznego, jak i zgodnego
z prawem świadczenia sprzedaży energii elektrycznej. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, to Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku
gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą bezspornej należności za pobraną energię elektryczną o co najmniej
miesiąc od upływu terminu zapłaty, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty wymagalnych
należności.
8. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty
koncesji na obrót energią elektryczną przez Wykonawcę lub upływu terminu jej ważności i nieuzyskania
nowej koncesji obowiązującej bezpośrednio po upływie terminu ważności koncesji dotychczasowej
(wymagana jest ciągłość koncesji).
9. W przypadku sporu powstałego przy realizacji Umowy, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy należeć będzie do kompetencji
Prezesa URE.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną częścią Umowy jest wykaz punktów poboru (PP) energii elektrycznej stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………….

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 2B do SIWZ procedury przetargowej pod nazwą „Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów
ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018”
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Załącznik nr 3C
UMOWA NR …………………
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323711, o kapitale zakładowym w wysokości
81 499 500 PLN, NIP 302-00-00-476, REGON 320604492,
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

a

2. ………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………
2. ………………………………………

Każda ze stron niniejszej umowy może być zamiennie nazywana Stroną, a razem Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawy
energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018” zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwaną
dalej „Pzp”.
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:
§1
Definicje
1) Energia – energia elektryczna czynna.
2) Umowa – bez bliższego określenia - niniejsza Umowa.
3) OSD – operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na obszarze
kraju, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii Zamawiającemu:
a) ENEA Operator Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
b) PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
4) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji w celu realizacji
niniejszej Umowy.
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5) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej.
6) Punkt poboru (PP) – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczanie energii przez OSD
Zamawiającemu.
7) Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników
systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im w ustawie oraz aktach
wykonawczych, o których mowa w § 3.
§2
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się kupować
od Wykonawcy, przez czas oznaczony niniejszą umową energię elektryczną na potrzeby punktów poboru
energii będących we władaniu Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, w oparciu
o postanowienia zapisane w § 3 niniejszej umowy
Strony ustalają, że energia zakupiona przez Zamawiającego na podstawie Umowy przeznaczona będzie na
potrzeby własne Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
Strony ustalają, że energia sprzedawana przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie Umowy będzie
obciążona podatkiem akcyzowym, co oznacza, że Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy;
b) koncesja na obrót energią elektryczną Nr ………………………… z dnia …………… ze zmianami,
udzielona Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że koncesja o której mowa w § 3 jest ważna i umożliwia zawarcie Umowy.
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej przez Wykonawcę z OSD, umożliwiającej realizację
zawartych przez Wykonawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są
do sieci OSD;
b) umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez Zamawiającego z OSD dla PP;
c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez
Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że:
a) moce umowne dla PP określone w Załączniku nr 1 są zgodne z mocami umownymi określonymi
w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD dla danych PP;
b) wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD i jednocześnie taką samą
zgodę wyrazi w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych z OSD;
c) zobowiązuje się do niezwłocznego składania każdorazowo Wykonawcy pisemnego oświadczenia
w przypadku zmiany danych i stanu faktycznego zawartego w oświadczeniu, o którym mowa w § 3.
d) w ramach Umowy planuje zakup energii elektrycznej w prognozowanych ilościach wskazanych
w Tabeli nr 1.

2

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018
Tabela 1.

Lp.

E1.1
E1.2
E1.3
E2.1
E3.1
E3.2
E4.1
E5.1
5.
6.

7.

Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów TS Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z podziałem wg grup taryfowych usług dystrybucji i stref czasowych
w tych grupach.
grupa obiektów /
/ grupa taryfowa usług dystrybucji
B23
C21

C12A
C11
R

strefa czasowa

szczyt przedpołudniowy
szczyt popołudniowy
pozostałe godziny doby
cała doba
szczytowa
pozaszczytowa
cała doba
cała doba
Razem:

prognozowana ilość
energii [MWh]
7 017,0
4 070,0
16 571,0
312,0
11,0
38,0
36,0
18,0
28 073,0

Łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wynosi: ……………… PLN.
Planowana wielkość zakupu energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu energii dokładnie w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania
ilości większej, poza rozliczeniami za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej wg cen zawartych
w niniejszej Umowie .
Zmiana mocy umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. a) może nastąpić na zasadach określonych
w umowach o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b). Zamawiający zobowiązany
jest w ciągu 14 dni od dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić pisemnie Wykonawcę o jej wartości.
§4
Standardy jakości obsługi

1.
2.

Standardy jakości obsługi Zamawiającego, jako klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię;
c) niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie
adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie
doręczoną na dotychczasowy adres;
d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii
elektrycznej;
b) dostarczania energii Zamawiającemu w PP, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami;
c) przeniesienia na Zamawiającego, w PP, własności energii;
3

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018
d) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach Umowy i dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika
Rynku Detalicznego dla PP;
e) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
f) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń;
g) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego;
h) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na
nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
i) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy;
j) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o zmianie adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 2, pod rygorem uznania korespondencji za
skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
k) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na obrót energią elektryczną.
§7
Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową
1.
2.

3.
4.

Wykaz obiektów Zamawiającego przyłączonych do sieci OSD, dla których sprzedawana będzie energia
określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na objęcie warunkami Umowy nowych obiektów przyłączanych do infrastruktury
Zamawiającego. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części
zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Równocześnie Wykonawca nie rości sobie prawa do
wyłączności na sprzedaż energii elektrycznej dla tych obiektów.
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie z Umowy obiektów likwidowanych przez Zamawiającego.
Zmiany wynikające z ust. 2 i 3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Rozliczenia i warunki płatności

1.

Rozliczenia między Stronami za sprzedaną w ramach Umowy energię odbywać się będą na podstawie:
a) ilości energii wynikających z danych ilościowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, określonych
przez OSD w oparciu o zapisy umów o świadczeni usług dystrybucji i odczyty wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych;
b) cen zawartych w Tabelach od 2 do 6.

Tabela 2.

Ceny energii bez podatku VAT w zł/MWh na potrzeby obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
w Tabeli 1. (B23).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczyt przedpołudniowy
Szczyt popołudniowy
Pozostałe godziny doby
Tabela 3.

ceny energii bez podatku VAT w zł/MWh na potrzeby obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
w Tabeli 2. (C21).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

Tabela 4.

Ceny energii bez podatku VAT w zł/MWh na potrzeby obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
w Tabeli 3. (C12A).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)
…………
(słownie ……………………………)

Szczytowa

Pozaszczytowa
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Tabela 5.

Ceny energii bez podatku VAT w zł/MWh na potrzeby obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
w Tabeli 4. (C11).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

Tabela 6.

Ceny energii bez podatku VAT w zł/MWh na potrzeby obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
w Tabeli 5. (R).
Strefy czasowe doby

Ceny energii [zł/MWh]
…………
(słownie ……………………………)

Całodobowa

2.

Do rozliczeń za sprzedaną energię po cenach określonych w Tabelach od 2 do 6 przyjmuje się podział na pory
roku, miesiące i strefy czasowe doby zgodny z aktualną w okresie rozliczeniowym taryfą dla usług dystrybucji
energii elektrycznej OSD, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Ceny sprzedaży energii określone w Tabelach 2-6 będą miały zastosowanie:
a) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegną zmianie w zakresie wpływającym na kalkulację cen akty
prawne, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 6;
b) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegnie zmianie podmiot będący płatnikiem podatku akcyzowego
lub podmiot będący płatnikiem lub stawka podatku akcyzowego od energii, określona
w ustawie, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 6.
4. W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) lub c) w zakresie uzasadniającym
wzrost ceny energii określonej w Tabelach 2-6, Wykonawca ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Zamawiającego o ustalenie nowych cen.
5. W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) lub c) w zakresie uzasadniającym
obniżenie cen energii określonych w Tabelach 2-6, Zamawiający ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Wykonawcy o ustalenie nowych cen.
6. Strony na przekazane wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 uzgodnią w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego wezwania, w formie pisemnego aneksu do Umowy, nowe ceny energii oraz termin ich
obowiązywania. W przypadku nie uzgodnienia nowych cen, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym,
rozliczenia będą w dalszym ciągu prowadzone na podstawie cen określonych w Tabelach 2-6.
7. Ceny określone w Tabelach 2-6 zawierają podatek akcyzowy na energię elektryczną w kwocie
20,00 PLN/MWh.
8. Oprócz sytuacji wskazanych w ust. 3, ceny jednostkowe brutto za 1 MWh energii będą podlegały zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług ceny netto za 1 MWh energii nie zmienią się, a określone w aneksie nowe ceny brutto zostaną
wyliczone na podstawie zmienionych przepisów.
9. W przypadku zmiany cen od dnia innego niż pierwszy dzień kolejnego okresu rozliczeniowego, Wykonawca
przyjmie jako podstawę do rozliczenia rzeczywiste wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytane
i podane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty obowiązywania nowych cen. Po tym terminie do
rozliczenia przyjmowane będą szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania nowych cen, wyliczone na podstawie średniodobowego zużycia z danego okresu
rozliczeniowego.
10. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie
następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.
11. W przypadku braku udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowych, Wykonawca ma prawo
przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii, na podstawie średniego dobowego
zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Po uzyskaniu danych pomiarowych o rzeczywistym zużyciu
Wykonawca niezwłocznie dokona korekty rozliczeń.
12. Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:
a) Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego PP jako iloczyn pobranej w PP energii elektrycznej i ceny jednostkowej
energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.
b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
c) Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu bankowego na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na fakturze.
d) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
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e)

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
f) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za datę zapłaty uważa się
pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.
g) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie.
h) Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
i) Płatnikiem faktur za wszystkie punkty poboru będzie:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
71-241 Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 5, NIP 302-00-00-476
13. Wykonawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur, w szczególności w przypadku
stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów
niezgodnych ze wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii.
§9
Kary umowne
1.
2.
3.
4.

Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego
odstąpieniem lub przedterminowym rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto
energii elektrycznej wskazanej w § 3 ust. 6.
Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
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 odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Ochrona informacji

1.
2.
3.
4.

Informacje techniczne i handlowe przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy,
a także informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie. Nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 3 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji dla którejkolwiek ze
Stron, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub informacja ta należy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Strony wyrażają zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 podmiotom działającym przy
realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe, informacje techniczne
i handlowe drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z realizacją Umowy
należy kierować na adres:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
71-241 Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 5.
Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Wykonawcy, związaną z realizacją Umowy należy
kierować na adres:
………………………………………………
………………………………………………
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3.

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Umowy jest …………………………………………… ,
tel.: ……………… , fax: ………………., e-mail: ……………………………… .
4. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest ……………………………………………… ,
tel.: ……………… , fax: ………………., e-mail: ……………………………… .
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 lub danych do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy. W takim
przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej strony wraz z jednoczesnym
wskazaniem innej osoby, która reprezentować będzie właściwą stronę przy realizacji Umowy lub danych do
kontaktu.
6. Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy czym za dzień
zawarcia umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca będzie zdolny do faktycznego, jak i zgodnego
z prawem świadczenia sprzedaży energii elektrycznej. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, to Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku
gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą bezspornej należności za pobraną energię elektryczną o co najmniej
miesiąc od upływu terminu zapłaty, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty wymagalnych
należności.
8. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty
koncesji na obrót energią elektryczną przez Wykonawcę lub upływu terminu jej ważności i nieuzyskania
nowej koncesji obowiązującej bezpośrednio po upływie terminu ważności koncesji dotychczasowej
(wymagana jest ciągłość koncesji).
9. W przypadku sporu powstałego przy realizacji Umowy, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy należeć będzie do kompetencji
Prezesa URE.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną częścią Umowy jest wykaz punktów poboru (PP) energii elektrycznej stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszej Umowy.
Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr …

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 2C do SIWZ procedury przetargowej pod nazwą „Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów
ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018”
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Załącznik nr 3D
UMOWA NR …………………
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:

Port/PSSE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

a

2. ……………………………………….

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

1. ………………………………………
2. ………………………………………

Każda ze stron niniejszej umowy może być zamiennie nazywana Stroną, a razem Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawy
energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018” zgodnie
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwaną
dalej „Pzp”.
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:
§1
Definicje
1) Energia – energia elektryczna czynna.
2) Umowa – bez bliższego określenia - niniejsza Umowa.
3) OSD – operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej, odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na obszarze
kraju, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii Zamawiającemu: 1)
- ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
- ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańska.
4) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji w celu realizacji
niniejszej Umowy.
5) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD definiująca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej.
6) Punkt poboru (PP) – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczanie energii przez OSD
Zamawiającemu.
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7) Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników
systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im w ustawie oraz aktach
wykonawczych, o których mowa w § 3.
§2
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się kupować od
Wykonawcy, przez czas oznaczony niniejszą umową energię elektryczną na potrzeby punktów poboru energii
będących we władaniu Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, w oparciu
o postanowienia zapisane w § 3 niniejszej umowy
Strony ustalają, że energia zakupiona przez Zamawiającego na podstawie Umowy przeznaczona będzie na
potrzeby własne Zamawiającego i do dalszej odsprzedaży, co oznacza, że Zamawiający jest
przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
Strony ustalają, że energia sprzedawana przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie Umowy nie będzie
obciążona podatkiem akcyzowym, co oznacza, że Zamawiający jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy;
b) koncesja na obrót energią elektryczną Nr ………………………… z dnia …………… ze zmianami,
udzielona Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że koncesja o której mowa w § 3 jest ważna i umożliwia zawarcie Umowy.
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej przez Wykonawcę z OSD, umożliwiającej realizację
zawartych przez Wykonawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są
do sieci OSD;
b) umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez Zamawiającego z OSD dla PP;
c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez
Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że:
a) moce umowne dla PP określone w Załączniku nr 1 są zgodne z mocami umownymi określonymi
w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD dla danych PP;
b) posiada koncesję na obrót energią elektryczną Nr ………………………………………, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dn. …………...… do dn. ………………;
c) wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD i jednocześnie taką samą
zgodę wyrazi w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych z OSD;
d) zobowiązuje się do niezwłocznego składania każdorazowo Wykonawcy pisemnego oświadczenia
w przypadku zmiany danych i stanu faktycznego zawartego w oświadczeniu, o którym mowa w § 3.
Zamawiający planuje w ramach Umowy zakup energii elektrycznej w ilości:
a) na potrzeby własne
- …………… kWh;
b) do dalszej odsprzedaży - …………… kWh;
c) łącznie
- …………… kWh.
Łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wynosi: ……………… PLN.
Planowana wielkość zakupu energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu energii dokładnie w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania
ilości większej, poza rozliczeniami za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej wg cen zawartych
w niniejszej Umowie .
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8.

Zmiana mocy umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. a) może nastąpić na zasadach określonych
w umowach o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b). Zamawiający zobowiązany
jest w ciągu 14 dni od dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić pisemnie Wykonawcę o jej wartości.
§4
Standardy jakości obsługi

1.
2.

Standardy jakości obsługi Zamawiającego, jako klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię;
c) niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie
adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie
doręczoną na dotychczasowy adres;
d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, oświadczeń o podziale ilości energii na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży,
zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii
elektrycznej;
b) dostarczania energii Zamawiającemu w PP, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami;
c) przeniesienia na Zamawiającego, w PP, własności energii;
d) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej w ramach Umowy i dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika
Rynku Detalicznego dla PP;
e) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
f) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń;
g) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego;
h) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na
nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
i) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy;
j) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o zmianie adresu do korespondencji, określonego w § 11 ust. 2, pod rygorem uznania korespondencji za
skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
k) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na obrót energią elektryczną,
ł) zawarcia bezzwłocznie, na wniosek Zamawiającego umowy o świadczenia usługi raportowania danych
transakcyjnych, której istotne postanowienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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§7
Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową
1.
2.

3.
4.

Wykaz obiektów Zamawiającego przyłączonych do sieci OSD, dla których sprzedawana będzie energia
określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na objęcie warunkami Umowy nowych obiektów przyłączanych do infrastruktury
Zamawiającego. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części
zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Równocześnie Wykonawca nie rości sobie prawa do
wyłączności na sprzedaż energii elektrycznej dla tych obiektów.
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie z Umowy obiektów likwidowanych przez Zamawiającego.
Zmiany wynikające z ust. 2 i 3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Rozliczenia i warunki płatności

1.

Rozliczenia między Stronami za sprzedaną w ramach Umowy energię odbywać się będą na podstawie:
a) ilości energii wynikających z danych ilościowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, określonych
przez OSD w oparciu o zapisy umów o świadczeni usług dystrybucji i odczyty wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych;
b) ceny jednostkowej netto za energię elektryczną na potrzeby własne dla wszystkich obiektów
Zamawiającego w wysokości …………… zł/MWh
c) ceny jednostkowej netto za energię elektryczną do dalszej odsprzedaży dla wszystkich obiektów
Zamawiającego w wysokości …………… zł/MWh
2. Ceny sprzedaży energii określone w ust. 1 lit. b) i c) będą miały zastosowanie:
a) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegną zmianie w zakresie wpływającym na kalkulację cen akty
prawne, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 5;
b) o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegnie zmianie podmiot będący płatnikiem podatku akcyzowego
lub podmiot będący płatnikiem lub stawka podatku akcyzowego od energii, określona
w ustawie, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) i nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 8 ust 5.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym wzrost
ceny energii określonej w ust. 1 lit. b) i c), Wykonawca ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Zamawiającego o ustalenie nowych cen.
4. W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) w zakresie uzasadniającym
obniżenie cen energii określonych w ust. 1 lit. b) i c), Zamawiający ma prawo wystąpić w formie pisemnej do
Wykonawcy o ustalenie nowych cen.
5. Strony na przekazane wezwanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4 uzgodnią w terminie 30 dni od daty
otrzymania tego wezwania, w formie pisemnego aneksu do Umowy, nowe ceny energii oraz termin ich
obowiązywania. W przypadku nie uzgodnienia nowych cen, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym,
rozliczenia będą w dalszym ciągu prowadzone na podstawie cen określonych w ust. 1 lit. b) i c).
6. Cena określona w ust. 1 lit. b) i c) nie zawierają podatku akcyzowego na energię elektryczną w kwocie
20,00 PLN/MWh. Podatnikiem podatku akcyzowego będzie Zamawiający.
7. Oprócz sytuacji wskazanych w ust. 2, ceny jednostkowe brutto za 1 MWh energii będą podlegały zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług ceny netto za 1 MWh energii nie zmienią się, a określone w aneksie nowe ceny brutto zostaną
wyliczone na podstawie zmienionych przepisów.
8. W przypadku zmiany cen od dnia innego niż pierwszy dzień kolejnego okresu rozliczeniowego, Wykonawca
przyjmie jako podstawę do rozliczenia rzeczywiste wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytane
i podane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty obowiązywania nowych cen. Po tym terminie do
rozliczenia przyjmowane będą szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania nowych cen, wyliczone na podstawie średniodobowego zużycia z danego okresu
rozliczeniowego.
9. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie
następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.
10. W przypadku braku udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowych, Wykonawca ma prawo
przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii, na podstawie średniego dobowego
zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Po uzyskaniu danych pomiarowych o rzeczywistym zużyciu
Wykonawca niezwłocznie dokona korekty rozliczeń.
11. Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:
4

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018
a)

Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego PP jako iloczyn pobranej w PP energii elektrycznej i właściwej ceny
jednostkowej energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.
b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
c) Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu bankowego na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na fakturze.
d) Podział ilości dla naliczania faktur za energię elektryczną na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży
za każdy okres rozliczeniowy będzie odbywał się na podstawie oświadczenia Zamawiającego.
Oświadczenie zostanie dostarczone Wykonawcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego pocztą oraz nie
później niż w ciągu 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego drogą elektroniczną. Jeśli
w ciągu 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego Zamawiający nie dostarczy oświadczenia
o podziale ilości energii na potrzeby własne i do odsprzedaży, to Wykonawca ma prawo wystawienia
faktury według podziału wynikającego z danych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ procedury
przetargowej pod nazwą „Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE
i trzech portów na rok 2018” w części dotyczącej Zamawiającego. Po otrzymaniu oświadczenia
o rzeczywistym podziale zużycia lub korekt wynikających z wewnętrznych rozliczeń Zamawiającego ze
swoimi odbiorcami, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania korekty faktury
sprzedaży.
e) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od
otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o podziale ilości energii na potrzeby własne i do dalszej
odsprzedaży. Do wystawienia faktur wystarczające jest oświadczenie otrzymane drogą elektroniczną.
f) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
g) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za datę zapłaty uważa się
pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.
h) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie.
i) Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
j) Płatnikiem faktur za wszystkie punkty poboru będzie: ………….………………………………………
12. Wykonawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur, w szczególności w przypadku
stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów
niezgodnych ze wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii.
§9
Kary umowne
1.
2.
3.
4.

Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego
odstąpieniem lub przedterminowym rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto
energii elektrycznej wskazanej w § 3 ust. 6.
Zamawiający ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
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 odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Ochrona informacji

1.

Informacje techniczne i handlowe przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy,
a także informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie. Nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 3 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
5

Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018
2.
3.
4.

Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji dla którejkolwiek ze
Stron, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub informacja ta należy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Strony wyrażają zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 podmiotom działającym przy
realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe, informacje techniczne
i handlowe drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z realizacją Umowy
należy kierować na adres:
……………………………………………………………
2. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Wykonawcy, związaną z realizacją Umowy należy
kierować na adres: …………………………………………………………
3. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Umowy jest …………………………………………… ,
tel.: ……………… , fax: ………………., e-mail: ……………………………… .
4. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest ……………………………………………… ,
tel.: ……………… , fax: ………………., e-mail: ……………………………… .
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 lub danych do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy. W takim
przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej strony wraz z jednoczesnym
wskazaniem innej osoby, która reprezentować będzie właściwą stronę przy realizacji Umowy lub danych do
kontaktu.
6. Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przy czym za dzień
zawarcia umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca będzie zdolny do faktycznego, jak i zgodnego
z prawem świadczenia sprzedaży energii elektrycznej. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, to Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w terminie 30 dni od dnia upływu w/w terminu.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku
gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą bezspornej należności za pobraną energię elektryczną o co najmniej
miesiąc od upływu terminu zapłaty, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty wymagalnych
należności.
8. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty
koncesji na obrót energią elektryczną przez Wykonawcę lub upływu terminu jej ważności i nieuzyskania
nowej koncesji obowiązującej bezpośrednio po upływie terminu ważności koncesji dotychczasowej
(wymagana jest ciągłość koncesji).
9. W przypadku sporu powstałego przy realizacji Umowy, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy należeć będzie do kompetencji
Prezesa URE.
10. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Integralną częścią Umowy jest wykaz punktów poboru (PP) energii elektrycznej stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszej Umowy.
Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr …

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 2D / 2E / 2F / 2G 1) do SIWZ procedury przetargowej pod nazwą „Dostawy energii elektrycznej na
potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE i trzech portów na rok 2018”
1)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …………….…………

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ŚWIADCZENIA USŁUGI
RAPORTOWANIA DANYCH TRANSAKCYJNYCH

1. Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Zamawiającemu wypełniania jego obowiązków wynikających
z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz art. 6 ust. 3 i art. 7 Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych
wdrażającego art. 8 ust. 2 i ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, w zakresie przekazywania danych
dotyczących kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) ppkt (ii) oraz ppkt (iii)
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014, zawartych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą poza zorganizowanymi platformami obrotu. Przedmiot umowy nie obejmuje kontraktów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi przekazywania danych
dotyczących kontraktów do Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), za pośrednictwem
podmiotu posiadającego status zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (RRM).
3. Świadczenie usługi raportowania danych transakcyjnych będzie realizowane przez Wykonawcę zgodnie
z przepisami REMIT, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014 oraz wytycznymi ACER
oraz w terminach wynikających z przepisów REMIT, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
Nr 1348/2014 oraz wytycznych ACER.
4. Wykonawca naliczy opłatę ryczałtową w wysokości 400 zł za każdy miesiąc świadczenia usługi raportowania
danych transakcyjnych. Wskazana kwota jest wartością netto i na fakturze rozliczeniowej będzie powiększona
o należny podatek od towarów i usług, naliczony według obowiązującej stawki.
5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do
30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu na
adres jego siedziby.
6. Płatnikiem faktur za świadczoną usługę będzie Zamawiający.
7. Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego, tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Wykonawca

Zamawiający
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