PPK Sp. z o.o. w Nieborowicach
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów
Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w latach 2019-2020.”
Postępowanie nr 4/2018 w trybie przetargu otwartego

Załącznik nr 6
Wzór umowy
Umowa na dostawy nr………..
zawarta w dniu ............... 2018r.
pomiędzy:
Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52,
44-144 Nieborowice, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem
0000341632, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy,
o kapitale zakładowym 17.486.000 zł., nr NIP: 969 153 74 85, REGON: 241080759

zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Zarząd Spółki, w imieniu którego działają:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
a
........................................................................................................................
........................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ...................................
w imieniu którego działają:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu otwartego
(postępowanie nr 4/2018) przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie
ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie, polegający
na dostawie energii elektrycznej do 16 obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Pilchowicach na potrzeby eksploatacji obiektów
związanych pozyskaniem wody pitnej oraz świadczeniem publicznych usług
związanych z produkcją i dystrybucją wody pitnej a także z kanalizacją
i oczyszczaniem ścieków, wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
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2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059),
zwanej dalej „Prawem energetycznym” oraz w oparciu o przepisy wykonawcze
do tej ustawy.
3. Szacunkowa

ilość

dostarczanej

energii

elektrycznej

w

okresie

1

roku

kalendarzowego wynosi 790.000,00 kWh. Ilości energii elektrycznej wskazane
w niniejszej umowie mają wyłącznie charakter szacunkowy – rozliczenia umowne
będą prowadzone wyłącznie na podstawie wskazań rzeczywistego zużycia energii
elektrycznej przez urządzenia pomiarowe po cenach określonych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia z tytułu zwiększonego
lub

zmniejszonego

zużycia

energii

elektrycznej

w

stosunku

do ilości

szacunkowych.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron
Dystrybucja S.A. (zwanego dalej „OSD”). Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie
warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej.
5. Punkty poboru objęte przedmiotem zamówienia znajdują się w dwóch grupach
taryfowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
6. W

ramach

przedmiotu

zamówienia,

Wykonawca

będzie

podmiotem

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w rozumieniu Prawa energetycznego
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnegoi będzie ponosił wszelkie związane z tym
koszty.
7. W przypadku konieczności podłączenia nowych punktów poboru energii
elektrycznej,

Zamawiający

przewiduje

możliwość

udzielenia

zamówień

dodatkowych o łącznej wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia
ustalonej

w

niniejszej

umowie.

W

takiej

sytuacji

Wykonawca

zawrze

z Zamawiającym stosowną umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla nowych
punktów na warunkach i po cenach określonych w niniejszej umowie, na okres nie
dłuższy niż do 31.12.2020r.
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8. W przypadku zmiany okoliczności skutkujących koniecznością rezygnacji z punktu
poboru energii elektrycznej wskazanego w umowie, Zamawiający jest uprawniony
do jednostronnej zmiany załącznika nr 1 do niniejszej umowy po wcześniejszym
30-dniowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ze skutkiem na koniec
kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po upływie okresu
powiadomienia. Zmiana ta nie może spowodować rezygnacji ze wszystkich
punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1.
§2
1. Terminy wykonania zamówienia ustala się następująco:
1) rozpoczęcie realizacji od 01 stycznia 2019r.
2) zakończenie wykonania przedmiotu umowy do 31 grudnia 2020r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer
…………………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kopia
koncesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą
sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej OSD. Kopia umowy lub oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych
b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń
c) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych
od właściwego OSD,
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5. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych
oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach,
a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiaroworozliczeniowym,
c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych ze sprzedażą tej energii,
d) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii
elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń
i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru,
e) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy,
w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie
dystrybucyjnej mających wpływ na realizację umowy, zmianie licznika
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru,
f) udzielenia Wykonawcy stosownego

pełnomocnictwa

do

występowania

w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji punktu 4d)
powyżej.
6. Zamawiający oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej umowy ma podpisaną
umowę na usługi dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja S.A. i będzie utrzymywał taką lub inną
umowę w tym zakresie przez cały okres realizacji niniejszej umowy. W przypadku
rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD lub zamiaru jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
7. Strony zobowiązują się do:
a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub
usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia za energię,
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b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
8. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany
do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie
do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie
wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§4
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest
to zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe 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.
2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków
związanych z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający

oświadcza,

iż

wszystkie

prawa

i

obowiązki

związane

z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie
i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.
§5
1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za dostawę energii elektrycznej
w wysokości:
SUW Nieborowice, Oczyszczalnia ścieków Żernica: ……………….. zł/kWh,
Pozostałe obiekty: ………………… zł/kWh.
2. Cena określona w pkt. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, co Strony potwierdzą zawarciem odpowiedniego aneksu do niniejszej
umowy.
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3. Dla potrzeb §1 pkt 8 niniejszej umowy, na podstawie szacunkowego
zapotrzebowania na energię elektryczną Strony szacują wartość niniejszej umowy
w następujący sposób:
Cena

Podatek VAT

jednostkowa
netto za
dostawę
Nazwa obiektu

energii
elektrycznej
[zł/kWh] z

Szacunkowa
ilości energii
elektrycznej
w okresie

Liczba

Wartość netto

okresów

[zł]

stawka

Wartość brutto [zł]

wartość [zł]

%

[kWh]

dokładnością
do 4 miejsc
dziesiętnych

SUW
Nieborowice,
Oczyszczalnia

663.000

2

127.000

2

ścieków Żernica
Pozostałe
obiekty

Łączna wartość zamówienia:

4. Strony ustalają, że wartość należności z tytułu niniejszej umowy, ustalona
na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, nie może przekroczyć
kwoty 1 802 290 zł netto.
5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych
okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie
wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 8
pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układów
pomiarowo/rozliczeniowych

dostarczonych

przez

OSD

w

danym

okresie

rozliczeniowym do obiektów, powiększone o podatek VAT.
6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca będzie wystawiał
Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową,
z terminem płatności 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury
rozliczeniowej.
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7. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego wierzyciela.
8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąży
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
9. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują
się wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów
związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
§6
Przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu polisę /
kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością, na kwotę …………………………………………….. zł, stanowiącą
załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania
przedmiotowej polisy co najmniej w tej wysokości przez cały okres obowiązywania
umowy.
§7
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
b) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
d) przerwania przez Wykonawcę realizacji umowy, jeśli przerwa ta trwa dłużej
niż 3 doby
e) nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy
f) istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę w razie:
a) ogłoszenialikwidacji firmy Zamawiającego
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b) istotnego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego.
3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
§8
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony
nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
Prawa energetycznego, kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze Stron.
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