U M O W A SP R ZE D A ŻY E N E R G I I E L E K T R Y C ZN E J n r … / w zór
Zawarta w dniu …………………………r. w Gorzowie Wlkp.
Pomiędzy:
Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza
Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy
w Zielonej Górze numerem KRS 0000098021
reprezentowaną przez:
Andrzeja Szmita – Dyrektora,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,

1.


a
2.




……………………………………….…….. wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w ………….., ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………./ - wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanym przez:
……………………………………..…… – ………………….….……………………………………….….
……………………………………..…… – ………………………….………………………………….….
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej dla Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi.
2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są obiekty/budynki Zamawiającego zlokalizowane:
- Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp.
- Budynek przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej dla Zamawiającego w sposób ciągły w okresie od
dnia …………….. ( lub od dnia przyjęcia do realizacji umowy sprzedaży przez OSD ) do dnia ………………..
2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto
określonych w złożonym przez wykonawcę w formularzu „Formularz Ofertowy” stanowiącym załącznik nr 3
do zawartej umowy.
3. Cena energii za 1 kWh nie może ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy z wyjątkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzowego. W przypadku spadku cen energii lub stosowania cen
niższych, Wykonawca będzie je stosował wobec Zamawiającego.
4. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyniesie …………. KWh
(………… MWh). Ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nie będzie
skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużycie ilości energii
według cen określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej
w ramach umowy,
b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
c) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz dostarczania energii,
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d) rozpatrywania wniosku i reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji.
§4
1. Rozliczenia między stronami za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów licznika
na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym
(Odbiorcą) a OSD.
2. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu ilości zużytej energii elektrycznej określona na
rozliczeniu ilość energii elektrycznej nie odpowiada ilości energii faktycznie zużytej, Wykonawca dokonuje
korekty rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres,
w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości i błędy.
3. Rozliczanie należności za dostawę energii elektrycznej odbywać się będzie w miesięcznych okresach
rozliczeniowych na podstawie faktury VAT.
4. Zamawiający dokona zapłaty na konto Wykonawcy kwoty określonej na prawidłowo sporządzonej fakturze
VAT w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania
odsetek ustawowych za opóźnienie.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym (np. obniżki cen energii, stosowania niższych cen przez Wykonawcę i nie wdrożenia tego do
realizacji z Zamawiającym), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku niewykonania w terminie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany
zwrócić kosztów, jakie poniósł Wykonawca w związku z umową.
W sprawach nieuregulowanych w umowie na świadczenie dostawy energii elektrycznej mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeksu cywilnego.
W przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Zamawiającego wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy przechodzą na jednostkę wstępującą w prawa i obowiązki Zamawiającego.
Zmiana oznaczenia stron nastąpi w takim przypadku w formie pisemnego aneksu do umowy.
Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych
w czasie wykonywania umowy. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko okresu realizacji umowy, ale także okresu
po jej zakończeniu.
Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy
poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od
dnia dostawy energii, t.j. do dnia ……….
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Rozwiązanie umowy za zgodą obu stron umowy może nastąpić w każdym czasie.
§8
1. W bieżących kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, związanych z realizacją Umowy, Strony
reprezentować będą:
1.1. ze strony Wykonawcy:
1. ………….; tel. ……………;
e-mail: …………….
2. …………; tel. ……………
e-mail: …………..
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1.2. ze strony Zamawiającego:
1. ……………………………….
2. ………………………………
§9
Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1: Wykaz obiektów Zamawiającego (Klienta) objętych umową.
Załącznik nr 2: Ceny i stawki stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
(Klienta).
Załącznik nr 3 : Formularz Ofertowy
§10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy przedstawicieli Stron

WYKONAWCA

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

ZA M A W I A J Ą C Y

................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZN EJ nr ______/

Pakiet nr 1 , poz. 1
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU

lp

nazwa

lokalne
OSD

kod
pocztow
y

miejscowość

ulica / nr
domu / nr
mieszkania

nr PPE/FPP

nr licznika

obecna Planow
Okres
Aktualny
grupa
ane
Planowane wypowiedz dostawc
taryfo zużycie
zużycie
enia
a energii
wa
roczne miesięczne dotychczas elektrycz
[ MWh
[MWh]
owej
nej do
]
umowy
PPE

Pierwsza
Planowane
zmiana
rozpoczęcie
sprzedawc sprzedaży z ECy TAK/NIE
A

obecna Planow
Okres
Aktualny
grupa
ane
Planowane wypowiedz dostawc
taryfo zużycie
zużycie
enia
a energii
wa
roczne miesięczne dotychczas elektrycz
[ MWh
[MWh]
owej
nej do
]
umowy
PPE

Pierwsza
Planowane
zmiana
rozpoczęcie
sprzedawc sprzedaży z ECy TAK/NIE
A

1.

Pakiet nr 1 , poz. 2
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, ul. Śląska 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU

lp

nazwa

lokalne
OSD

kod
pocztow
y

miejscowość

ulica / nr
domu / nr
mieszkania

nr PPE/FPP

nr licznika

1.
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Pakiet nr 1 , poz. 3
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, ul. Śląska 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU

lp

nazwa

lokalne
OSD

kod
pocztow
y

miejscowość

ulica / nr
domu / nr
mieszkania

nr PPE/FPP

nr licznika

obecna Planow
Okres
Aktualny
grupa
ane
Planowane wypowiedz dostawc
taryfo zużycie
zużycie
enia
a energii
wa
roczne miesięczne dotychczas elektrycz
[ MWh
[MWh]
owej
nej do
]
umowy
PPE

Pierwsza
Planowane
zmiana
rozpoczęcie
sprzedawc sprzedaży z ECy TAK/NIE
A

1.
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ZA Ł Ą C ZN I K N R 2
D O U MO WY SP R ZE D A ŻY E N E R G I I E L E K T R Y C ZN E J n r _ _ _ _ _ _
PAKIET nr 1, poz. 1 – budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp.

POZOSTAŁE
GODZINY
DOBY

SZCZYT
POPOŁUDNIO
WY

SZCZYT
PRZEDPOŁUD
NIOWY

POZASZCZYT
OWA / NOCNA

SZCZYTOWA /
DZIENNA

CAŁODOBOW
A

GRUPA
TARYFOWA

CENA NETTO ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ [ZŁ]

Ceny zawierają aktualny na dzień podpisania Umowy podatek
akcyzowy

[ zł/KWh ]

OPŁATA
HANDLOWA NETTO

Ceny netto i stawki netto stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do obiektów Klienta

[ zł/m-c ]

w o kr e si e o d ………….. r. do ………..

-

-

-

-

-

brak
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PAKIET nr 1, poz. 2 – budynek przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp.

POZOSTAŁE
GODZINY
DOBY

SZCZYT
POPOŁUDNIO
WY

SZCZYT
PRZEDPOŁUD
NIOWY

POZASZCZYT
OWA / NOCNA

SZCZYTOWA /
DZIENNA

CAŁODOBOW
A

GRUPA
TARYFOWA

CENA NETTO ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ [ZŁ]

Ceny zawierają aktualny na dzień podpisania Umowy podatek
akcyzowy

[ zł/KWh ]

OPŁATA
HANDLOWA NETTO

Ceny netto i stawki netto stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do obiektó w Klienta

[ zł/m-c ]

w o kr e si e o d ………….. r. do ………..

-

-

-

-

-

brak
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PAKIET nr 1, poz. 3 – budynek przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp.

POZOSTAŁE
GODZINY
DOBY

SZCZYT
POPOŁUDNIO
WY

SZCZYT
PRZEDPOŁUD
NIOWY

POZASZCZYT
OWA / NOCNA

SZCZYTOWA /
DZIENNA

CAŁODOBOW
A

GRUPA
TARYFOWA

CENA NETTO ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ [ZŁ]

Ceny zawierają aktualny na dzień podpisania Umowy podatek
akcyzowy

[ zł/KWh ]

OPŁATA
HANDLOWA NETTO

Ceny netto i stawki netto stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do obiektów Klienta

[ zł/m-c ]

w o kr e si e o d ………….. r. do ………..

-

-

-

-

-

brak

Podpisy przedstawicieli Stron

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY
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