SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na sprzedaż energii elektrycznej
Rozdział 1
Informacje ogólne
1. Dane Zamawiającego:
Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile
ul. Sikorskiego 33
64 – 920 Piła
tel. 67 351-72-22 fax 67 351-73-37 e-mail: psm@psm.pila.pl
2. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony w oparciu obowiązujący Regulamin Przetargów Pilskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile .
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Gazeta „Głos Wielkopolski”
b) strona internetowa Zamawiającego
Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej
sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 902,00 MWh rocznie do
obiektów o parametrach określonych w załącznikach nr 1 i 2, zgodnie z warunkami
zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej
„SIWZ”.
2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy
i Polskimi Normami.
3. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie ok. 2 860 kW
Rozdział 3
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Rozdział 4
Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 5
Informacje dotyczące podwykonawstwa
Zamawiający nie
podwykonawcom.

przewiduje

możliwości

powierzenia

wykonania

zamówienia

Rozdział 6
Termin wykonania zamówienia
Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019 do dnia
31.12.2019 r.
Rozdział 7
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną
w okresie wykonywania umowy,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Piły,
3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą
„spełnia-nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń
, których wykaz zawiera rozdział 8 SIWZ.
Rozdział 8
Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. Aktualna kserokopia decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy dokument musi być wystawiony
z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 2.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na warunki zawarte w SIWZ.
6. Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Piły
7. Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców działających
wspólnie w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Rozdział 9
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy
Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub faksem. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
2. Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu również w formie elektronicznej na adres: janusz.baron@psm.pila.pl
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia i zamieści także na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się
częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
4. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: Pilska Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile ul. Sikorskiego 33 64 – 920 Piła
Rozdział 10
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia się Pana
Janusza Baron tel. 67 351-72-92 email janusz.baron@psm.pila.pl
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Rozdział 11
Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
Rozdział 12
Opis sposobu przygotowywania ofert
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką biurową.
6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania
oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.
8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie
z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty,
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru,
oraz dołączone do oferty.
9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub
czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz
winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane
przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego
dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność
z oryginałem" i poświadczone parafą z imienną pieczątką.
11. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: "Informacje będące
tajemnicą przedsiębiorstwa" oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą
uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem
z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
12. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.
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13. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
w niniejszej SIWZ.
14. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Sprzedaż
energii elektrycznej dla Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
odcisk pieczęci).
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym
terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny
adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
Rozdział 13
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru określonych w
załączniku nr 1 i na warunkach określonych SIWZ tj. za 902 000,00 KWh energii
elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
2. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną
w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj.
Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
3. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + podatek VAT
następnie wpisać w druku „Oferta”. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział 14
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto
– 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według wzoru:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
oferty.
3. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym
umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach
określonych w umowie.
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4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Rozdział 15
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.

Miejsce składania ofert - w siedzibie Zamawiającego ul. Sikorskiego 33 sekretariat
Termin składania ofert – 22.10.2018 r. do godz. 1100
Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego – pokój 203
Termin otwarcia ofert – 22.10.2018 r. godz. 1130
Rozdział 16

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik Nr 1 – projekt oferty
Załącznik Nr 2 – oświadczenie
Załącznik Nr 3 – projekt umowy
Sporządził:
Justyna Błesnowska
Piła, dnia 10.10.2018 r.
Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego
Z-ca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

/-/ inż. Henryk Kądziela

/-/ mgr Lucjan Szutkowski
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
na sprzedaż energii elektrycznej dla Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej w Pile
…………………………………………………………………………….……………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………
adres
…………………………………………………………………………………………………… ………
regon
……………………………………………………………………………………………………………….
telefon, faks, e-mail
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę:
Szacunkowe
Cena
roczne
jednostkowa
Grupa
zużycie
Wyszczególnienie
netto*
taryfowa
energii
(kWh)
G11
C11
C 12A

C22b

C21

Stawka całodobowa

737 000,00
(231 punkty
odbioru)

Stawka całodobowa
Opłata handlowa
Stawka całodobowa
Opłata handlowa
Stawka dzienna
Stawka nocna
Opłata handlowa
Stawka całodobowa
Opłata handlowa

25 000,00
14 układów
1 000,00
1 układ
71 000,00
24 000,00
1 układ
42 000,00
1 układ

(zł/kWh)

Wartość
netto**

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

(zł)

(zł)

(zł)

Razem

*

należy wpisać cyfry z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku,
należy wpisać cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,

**
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Razem wartość netto ……………………zł (słownie zł ........................................................)
podatek VAT ……....... % tj. ……………………………………………….…..…. ..zł
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razem wartość brutto ..........……………zł (słownie zł ........................................................)
Oświadczam, że wyżej podana łączna cena ofertowa obejmuje wykonanie całości
przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.
Zamówienie wykonam samodzielnie
Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane
dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia:

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

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(osób uprawnionych)
do reprezentowania Oferenta
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3) posiadam koncesję na obrót energią elektryczną, udzieloną przez Prezesa Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr………………..z
dnia………………..ważną
do
………………………………………,
4) posiadam zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z
operatorem
systemu
dystrybucyjnego,
działającym
na
terenie
…………….nr…………………….z
dnia………………zawartą
na
okres……………………………………………………

…………………………….

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

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr…………
zawarta w dniu ........................
pomiędzy: Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Pile
z siedzibą w Pile, przy ul. Sikorskiego 33
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
1. …………………………………………………………………………...….……………..
2. …………………………………………...………………………………………………
a
z siedzibą w …………………………....., przy ul…………...……………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….

§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą
energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach
określonych
w
ustawie
Prawo
energetyczne
z
dnia
10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją
energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca
ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej
w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej
zużytej przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi
dystrybucji energii elektrycznej;
e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem
dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług
dystrybucji;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na
podstawie odczytów układów pomiarowych;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD;
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h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr
89 poz. 625 z późn. zm.)
3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”,
stanowiąca integralną część umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna
energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania
umowy do punktów poboru określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się
w wysokości 902 MkWh.
3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii
elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD.
4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w
grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań
układów pomiarowych.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w §5 ust. 1.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na
potrzeby odbiorcy końcowego.
§3
Standardy jakości obsługi
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w
§ 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U.
Nr 128 poz. 895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
b. Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
c. Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji
elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
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a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.
b. Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.
§5
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii
elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ................ zł/kWh.
2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania
Umowy.
3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek
VAT według obowiązującej stawki.
4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę.
6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego i na dzień 31
grudnia w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników
pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
§6
Płatności
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni.
§7
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem 01.01.2019 r.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 r.
3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej
przez Wykonawcę.
4. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie ujęte w umowie lub dla
punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową,
będzie dokonywana bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.
5. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży
energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w umowie i nie stanowi
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6.

7.

8.
9.

ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie
punkty poboru określone w umowie.
Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa
w § 7 ust.6 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy,
a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.
W każdym z przypadków określonych w §7 ust.7 Umowy, Zamawiający zobowiązany
jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności
wynikające ze wzajemnych rozliczeń.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały
polubownie.
3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego
rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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