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sygnatura: ZP-026/2017                                                                          Załącznik nr 5 do SIWZ

            

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór)  

 

 

zawarta w  dniu ……….…………..  w …………………… pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………,   

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………….…  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” i wybraniu oferty Wykonawcy 

jako oferty najkorzystniejszej.  

 

 

Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 

2) generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi 

dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy; 

3) umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, 

a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi 

dystrybucji energii elektrycznej; 

4) punkt poboru (PPE) – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem 

dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

5) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD; 

6) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

220). 

 

§1 

Przedmiot umowy, postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze 

sprzedażą energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  
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3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

OSD.  

4. Usługę dystrybucji zakupionej energii elektrycznej określa odrębna umowa o świadczenie 

usług dystrybucji zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do obiektów, do których ma być 

dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. Wykaz obiektów 

Zamawiającego, wraz z szacunkowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. 

6. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej umowy są: 

1) Ustawa wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy, 

w tym: 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 

623 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200), 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), zwana 

dalej „Kodeksem cywilnym”; 

3) Pzp; 

4) koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia ……………r. 

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

5) umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD; 

6) generalna umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

7. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy.  

8. Wykonawca oświadcza, że: 

1) ma zawartą generalną umowę dystrybucji z OSD umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; 

2) posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze ……………………., wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………….. .  

9. Jeżeli przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy koncesja, o której mowa w ust. 6 

pkt. 4 wygaśnie, Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia jej i przedłożenia 

Zamawiającemu jej kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni 

od daty wygaśnięcia obowiązującej koncesji.  

10. Nieprzedłożenie kserokopii odnowionej koncesji w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia 

obowiązującej koncesji będzie skutkować naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, 

a po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia obowiązującej koncesji - odstąpieniem od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§2 

Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku 

nr 1, zgodnie z warunkami umowy; 



 

 
Strona 3 z 11 

 

 

2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych 

punktach poboru; 

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej; 

4) zachowania standardów jakościowych obsługi klienta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

5) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej, o których mowa w §1 ust. 6 niniejszej umowy; 

6) przyjmowania w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30 zgłoszeń i reklamacji od 

Zamawiającego: pod nr tel. …………..……………………, adres poczty elektronicznej 

………………………………………….. w zakresie realizacji umowy sprzedaży; 

7) rozpatrywania wniosków i reklamacji w sprawie rozliczeń, i udzielania odpowiedzi nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub reklamacji; 

8) zgłoszenia operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) do realizacji niniejszej umowy 

sprzedaży energii elektrycznej wraz z PPE wymienionymi w zał. nr 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

3) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, 

w szczególności o dokonywaniu istotnych zmian w umowach dystrybucyjnych; 

4) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy informacji o rozwiązaniu bądź zamiarze 

rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a OSD. 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający prognozuje szacunkową ilość energii 

elektrycznej, która ma zostać dostarczona. Ilość ta jest jedynie ilością szacunkową, 

przewidywaną, potrzebną dla poszczególnych obiektów i może ulec zmianie. W przypadku 

zużycia przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej poniżej prognozowanej, Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne. 

5. Strony dopuszczają możliwość swobodnego przemieszczania wolumenu energii elektrycznej 

pomiędzy punktami odbioru Zamawiającego wymienionymi w zał. nr 1, a także zmiany taryfy 

w ramach tej samej grupy taryfowej. 

6. Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym niż 65 % sumy 

wolumenu określonego w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem regulacji §3 ust. 5 oraz §9 ust. 1 

pkt. 2-3 umowy. 

 

§ 3 

Standardy jakościowe, bilansowanie handlowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami art. 46 Ustawy oraz §42 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat na 

zasadach i w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach, o których mowa w §1 

ust. 6 niniejszej umowy.  
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3. Wykonawca w ramach umowy pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie 

rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego 

w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 

z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 

zapotrzebowania na energię elektryczną do OSD oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, 

awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych 

przez OSD.  

 

§ 4 

Ceny energii elektrycznej, warunki płatności 

 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy wynosi zgodnie 

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr … do umowy: 

1) grupa taryf C (energia całodobowa oraz wszystkie strefy czasowe): ….. zł/kWh netto, 

2) grupa taryf B (energia całodobowa oraz wszystkie strefy czasowe): ….. zł/kWh netto, 

3) grupa taryf G (energia całodobowa oraz wszystkie strefy czasowe): ….. zł/kWh netto, 

4) taryfa R: ….. zł/kWh netto, 

5) taryfa C11o (energia całodobowa): ….. zł/kWh netto1. 

2. Do kwoty określonej w ust. 1, zawierającej kwotę podatku akcyzowego, zostanie doliczony 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT oraz/lub podatku akcyzowego. 

4. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym OSD. 

6. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie indywidualnie dla punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1, jako iloczyn ilości 

sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i właściwej stawki jednostkowej za 

energię elektryczną określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej 

pobranej w poszczególnych punktach poboru. 

8. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca załączy odczyty stanu początkowego, 

na dzień 1 stycznia 2018 roku i stanu końcowego, na dzień 31 grudnia 2018 roku dla 

każdego układu pomiarowego. 

9. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię 

Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur. 

10. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku 

terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

11. Zamawiający pozostaje zwolniony z obowiązku określonego w ust. 10 w przypadku, gdy 

wykazane zużycie energii elektrycznej na fakturze sprzedażowej nie jest tożsame 

                                                
1 wyszczególnienie taryf zostanie dostosowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
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z wykazanym zużyciem energii elektrycznej na rozliczeniu faktury za usługę dystrybucji za ten 

sam okres rozliczeniowy oraz w przypadku zastosowania na fakturze sprzedażowej ceny 

niezgodnej z zapisami §4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest w takim 

przypadku wnieść reklamację w terminie 21 dni od dnia wpływu faktury.  

12. W sytuacji określonej w ust. 11 Wykonawca nie będzie naliczał ustawowych odsetek za 

opóźnienie za niedotrzymanie terminu płatności faktury do czasu wyjaśnienia reklamacji. 

W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego, prześle on fakturę korygującą, 

w przeciwnym przypadku wyznaczy nowy termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni.  

13. Faktury dotyczące punktów odbioru wymienionych w załączniku nr 1, będą doręczane na 

adresy wykazane w załączniku nr 4 do umowy. 

14. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność z tytułu zużytej energii elektrycznej 

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

15. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. W przypadku niezachowania terminu spełnienia świadczenia, 

Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§5 

Okres obowiązywania umowy. 

 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 

grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po 

skutecznie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji 

przez OSD. 

 

§6 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka 

z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc (trzy miesiące2) po upływie 

terminu płatności określonego w §4 ust. 14 umowy, pomimo uprzedniego powiadomienia na 

piśmie i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego (czterotygodniowego3) terminu do 

zapłaty zaległych i bieżących należności. 

2. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 

wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

 

§7 

Cesja 

 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny 

podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest 

energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku cesja nastąpi 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Strony postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, Wykonawca nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych 

z realizacją umowy, nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających 

                                                
2 Okres trzech miesięcy obowiązuje wyłącznie dla umów, które będą zawarte przez: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. 

Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 
3 Okres czterotygodniowy obowiązuje wyłącznie dla umów, które będą zawarte przez: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. 

A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 
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lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem 

pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej 

wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. 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 dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznie zużytej energii elektrycznej. 

2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

zobowiązań z niej wynikających na dzień odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbioru wymienionych w załączniku nr 1 

w przypadku przekazania, sprzedaży, dzierżawy i najmu obiektu innemu podmiotowi oraz 

w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. 

 

§9 

Zmiany postanowień Umowy 

 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie: 

1) zmiany stawki jednostkowej brutto za 1 kWh energii wyłącznie w przypadku ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub VAT, o kwotę 

wynikającą ze zmiany wysokości podatku; 

2) zmniejszenia liczby punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, 

w szczególności z powodu likwidacji, zamknięcia, przekazania, sprzedaży, dzierżawy 

i najmu obiektu innemu podmiotowi; 

3) zmiany gwarantowanej ilości energii elektrycznej w przypadkach losowych np. pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, itp., odwołanie (z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) 

zaplanowanych imprez masowych, zmniejszenia liczby punktów poboru energii zgodnie 

z pkt. 2 lub awarii szczególnie energochłonnych odbiorników energii. Pomniejszenie 

gwarantowanej energii elektrycznej zostanie wyznaczone na podstawie iloczynu mocy 

odłączonej oraz czasu trwania tego odłączenia. 

2. Zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług lub zmianą stawki 

podatku akcyzowego nie wymagają aneksu do umowy. W takim przypadku ceny ulegają 

zmianie automatycznie o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Nowe ceny będą 

obowiązujące dla Stron od dnia wejścia w życie wyżej wymienionych zmian stanowiących 

podstawę do ich korekty. 

 

§10 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą Stronę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w przypadku 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez drugą Stronę, 

pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń. Oświadczenie o wypowiedzeniu 

wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej i wskazania przyczyn wypowiedzenia umowy. 

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdej chwili za porozumieniem stron. 
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§11 

eBOK 

 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do elektronicznego Biuro Obsługi Klienta (dalej 

„eBOK”), jeśli Wykonawca prowadzi eBOK lub go uruchomi w okresie obowiązywania umowy.  

  

§12 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto umowy, określonej jako 

iloczyn ceny jednostkowej energii elektrycznej z § 4 ust. 1 oraz szacowanego zużycia energii 

elektrycznej dla każdego obiektu ujętego w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następstwie okoliczności, o której 

mowa w § 1 ust. 10 umowy, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu Zamawiającemu kserokopii odnowionej koncesji na obrót energią 

elektryczną. 

3. Strony ustalają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego postanowienia może 

być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, na podstawie 

odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kary umownej nastąpi 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem na 

konto wskazane w nocie. 

4. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto umowy, określonej jako iloczyn 

ceny jednostkowej energii elektrycznej z § 4 ust. 1 oraz szacowanego zużycia energii 

elektrycznej dla każdego obiektu ujętego w załączniku nr 1 niniejszej umowy. Za przyczyny 

leżące po stronie Zamawiającego nie uważa się: 

1) odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 przedmiotowej umowy; 

2) odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 1 ust. 10; 

3) rezygnacji z punktów odbioru, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy, jeżeli Zamawiający 

spełnił warunek opisany w §2 ust. 6; 

4) okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 umowy. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się Prawo zamówień publicznych, 

Kodeks cywilny oraz Ustawę wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień umowy, wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za 

zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały 

polubownie. 

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego objętych umową, 
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- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo, 

- Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia … 

- Załącznik nr 4 - Lista obiektów Zamawiającego z wyszczególnieniem adresów do  

korespondencji (przesyłania faktur). 

             

 

 Zamawiający                                                                               Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Lista obiektów Zamawiającego objętych umową 

 

 

L.P. 
Punkt 

odbioru 
Ulica Nr Kod Miejscowość  

Numer 

ewidencyjny 

Szacunkowe zużycie 

energii elektrycznej w 

okresie obowiązywania 

umowy 

[MWh] 

Taryfa  

 
 

1         

2         
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Załącznik nr 2 do umowy 

…………………., dnia ……………….. r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(dane klienta) 

 

(dalej: Zamawiający) 

 

reprezentowany przez:   

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

(dane osoby reprezentującej jednostkę) 

 

Zamawiający niniejszym upoważnia: 

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

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

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

(dane Sprzedawcy) 

 

(dalej: Wykonawca) 

 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

 

 zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

Wykonawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej; 

 reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług 

dystrybucji z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla 

poszczególnych obiektów, w szczególności uzyskania, ustalenia treści i 

przedłożenia Zamawiającemu do podpisania niezbędnych dokumentów. 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw 

substytucyjnych. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

 

Lista obiektów Zamawiającego z wyszczególnieniem adresów korespondencji (przesyłania faktur) 

 

L.p. Nazwa obiektu Nr PPE 
Lokalizacja 

obiektu (adres) 

Adres do korespondencji (przesyłania 

faktur) 

1     

2     

 

 


