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Znak sprawy  AB.272.4.2015 

 

Kępno, dnia 10 marca 2015r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art.4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) - postępowanie, którego 

wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro 
 
 

I. Miejsce publikacji  
 

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatkepno.pl, 

www.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/zapytania_ofertowe.html 

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

 

II. Przedmiot zamówienia  
 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.  
 

III. Zamawiający 
 

Powiat Kępiński  
Siedziba: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 
Numer NIP: 619-20-19-753 
 

Zamawiający, Powiat Kępiński w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na 
rzecz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Powiatu: 

 
1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 25 
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 10C 
4) Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 
5) Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 
6) Dom Pomocy Społecznej, 63-600 Kępno, Rzetnia 87 
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26 
8) Starostwo Powiatowe w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 

 

IV. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 378,99 MWh w 

okresie od dnia 01.05.2015r. do 31.12.2015., z tego: 

Strefa I  166,23 MWh 

Strefa II  212,76 MWh 

Strefa III      0,00 MWh 

Dane o zużyciu mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na 

poziomie +/-15%. 

2. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym 

(odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).  
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3. Operator systemu dystrybucyjnego Energa - Operator S.A. 
4. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i 

Zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1. 

6. W odniesieniu do każdego punktu poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. 

7. Dla wszystkich punktów poboru odbiorcy posiadają ważne umowy dystrybucyjne. 

8. Obecnie dla wszystkich punktów poboru dostawy odbywają się w oparciu o dostawy rezerwowe od Energa-Obrót SA. 

9. W Załączniku nr 1 w kolumnie „Obecne parametry dystrybucyjne” wprowadzono dane dotyczące grupy taryfowej 

obecnie obowiązującej. W kolumnie „Docelowe parametry dystrybucyjne” wskazano grupy taryfowe, które 

obowiązywać będą w okresie trwania umowy, przy czym odbiorcy o zmianę grupy taryfowej wystąpili w ostatnim 

tygodniu m-ca lutego br. Tym samym docelowe grupy taryfowe obowiązywać będą po wprowadzeniu przez OSD 

niezbędnych zmian w układach pomiarowych. 

 

V. Sposób porozumiewania się  
 

1) Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz zapytania należy kierować na adres zamawiającego lub  

numer fax. : 62 78 28 901 
2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

• Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu tel. 62 78 28 982, w godz.: 7:30-15:30 

• Gabriela Myszkinis – Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 62 78 28 942 w godz.: 

7:30-15:30 

3) Wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej oraz 

faksem – nie dotyczy Oferty oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału lub brak podstaw 

do wykluczenia.  

4) W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

VI. Wadium  
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3.000 zł (słownie złotych trzy tysiące 00/100). 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wadium należy przelać na rachunek bankowy numer: 42 1090 1144 0000 0000 1417 8822 Bank Zachodni 
WBK S.A oddz. w Kępnie 

4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

6) Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu energią elektryczną  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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2) Posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do OPZ. 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w 

oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia. 

3. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia 

wykonawcy opisane w art. 24 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.  

 
 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów 
 

1. Formularz oferty 

2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4, 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

 
IX. Przygotowanie oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty 

sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Każda strona oferty winna być ponumerowana, opatrzona pieczęcią i podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej przez notariusza. 

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana: 

 

Powiat Kępiński, Starostwo Powiatowe w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 

i oznaczona nazwą: 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015, znak sprawy AB.272.4.2015 

 

z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 18.03.2015r. r. godz.13:00 
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X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

 

Powiat Kępiński, Starostwo Powiatowe w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5, Biuro podawcze- pokój nr 4 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  18.03.2015r. o godzinie 13:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015r.  o godzinie 13:15 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Kępnie 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 

oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

XI. Termin związania ofertą  
 
30 dni od daty otwarcia ofert. 

 

XII. Kryterium oceny ofert 
 

Cena brutto – 100% 

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 
 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2.  

W odpowiednich rubrykach Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w 

zł/MWh, wraz ze wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto 

powiększona o należny podatek od towarów i usług. 

2. Sposób obliczenia  

 

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: 

 

C = Cj brutto obiekty x E obiekty  
gdzie: 

Cj brutto obiekty = Cj netto obiekty +podatek VAT 

C - cena oferty brutto 

Cj netto obiekty - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] uśredniona (uśredniona dla wszystkich 

grup taryfowych) dla lokali i  obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 
Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty 

przepisami  

E obiekty - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy do lokali  i 

obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 
3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie 

składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).  

4. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy 
niezmienne, z zastrzeżeniem: 

1) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) Ustawowej zmiany stawki akcyzy 

5. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 

6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
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XIV. Wybór oferty, umowa o udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
1) Przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
2) Zamieści na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.  
3. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawarta zostanie jedna (1) umowa 

sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek 

organizacyjnych Powiatu. 

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez 

pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty 

pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.  

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej Koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dokumentu przed podpisaniem Umowy, o ile koncesja, 

której kopię Wykonawca dołączył do Oferty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jest 

aktualna na dzień zawarcia umowy.  

7. Kserokopie dokumentów przedkładanych Zamawiającemu winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6) do: 

1) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) umowy sprzedaży do OSD, 

2) reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) w procesie zmiany sprzedawcy,  

9. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty rejestrowe Zamawiającego 

(odbiorców/płatników), dane do zmiany sprzedawcy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej (wg wzorca - 

Załącznik nr 7). 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru  

Załącznik nr 2 Formularz oferty  

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy  

Załącznik nr 6 Wzór Pełnomocnictwa dla Wykonawcy 

Załącznik nr 7 Tabela danych do zmiany sprzedawcy 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam dnia 10.03.2015 r.  

 Starosta Kępiński  

/-/ Witold Jankowski 
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Załącznik nr 2 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość szacunkowaj nie przekracza równowartości 30 000 Euro, numer 
sprawy ……………………….  

 

Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia publicznego określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) na 

opisanych przez Zamawiającego warunkach: 

 
1) Za cenę brutto: ............................................................................ zł 

(słownie …………………………………………………………………..…...................................)  

 

wyliczoną wg wzoru:  

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: 

C = Cj brutto obiekty x E obiekty 
gdzie 

Cj brutto obiekty = Cj netto obiekty +podatek VAT 

 

 

Szacunkowe 

zużycie w okresie 

obowiązywania 

umowy [MWh] 

Cena jednostkowa 

netto [zł/MWh]  

(uśredniona) 

Podatek VAT 

[zł] 

Cena jednostkowa 

brutto [zł/MWh]  

(uśredniona) 

Wartość oferty netto 

[zł] 

 

Wartość oferty 

brutto [zł] 

 

1 2 3 4 5 6 

  
3=kol.2 x stawka 

podatku VAT 
4=kol.2 +kol.3 5=kol.1 x kol.2 6=kol.1 x kol.4 

378,99      

 
 
3) W terminach przewidzianych w Ogłoszeniu  

 

4) Na warunkach określonych w Ogłoszeniu  

 

2. Zamówienie zrealizujemy – *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(powierzony zakres zamówienia) 

 
Jednocześnie oświadczam/my, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze OPZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania 

Oferty. 

2. Akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach Umowy (załącznik nr 6) i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 
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5. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ……. Oferty*. 

6. Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy. 

7. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – konsorcja/spółki cywilne) : 

……………………….………………………………………………. 

8. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto:  

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

 

 

 

 

 

………………………………. ..................................................... 
Miejscowość, data   (podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

  * -  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………….… 

nazwa i adres, tel./fax. Wykonawcy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015 

 
 
 
My, niżej podpisani  

  
......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 
oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadamy aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
 
 
 
………………………………..., dnia ………………………..  r. 

 

 

 

 ............................................................................ 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

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

nazwa i adres, tel./fax. Wykonawcy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015 

  
My, niżej podpisani  
 
....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 
 
 
 
 
………………….., dnia ………………. r. 
 

 
 
 
 

 ……………….............................................................................. 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5  

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
Numer …………………………………… 

Umowa zawarta w dniu……………… r. w Kępnie pomiędzy: 

Powiatem Kępińskim z siedzibą Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, numer NIP 619-20-19-753 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 
…………………  
…………………  
działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz odbiorców opisanych w załączniku nr 1 do Umowy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………. z siedzibą w (..-…) ……………………, zarejestrowaną w ………………..  pod nr ……………, numer NIP …………., 

numer REGON …………, kapitał zakładowy: ………….. wpłacony …………, posiadającą/ym koncesję na obrót energię 

elektryczną,  

reprezentowanym przez: 

………………………….. - ……………………… 
………………………….. - ……………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

W treści umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015, 
którego wartość szacunkowa nie przekracza w złotych równowartości 30.000 Euro, art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),  

 

Postanowienia ogólne 
§1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby odbiorców do punktów poboru szczegółowo opisanych 

w Załączniku nr 1 do Umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz.1059 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością 

energii, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług 

dystrybucyjnych. 

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 – niniejsza umowa, 

4) Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym (Odbiorcą/Płatnikiem) 

a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

5) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej, 

6) Okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie zużytej 

energii elektrycznej, zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, 

7) Odbiorca/Płatnik– jednostka organizacyjna, wskazana jako płatnik faktur i odbiorca energii (otrzymująca lub 

pobierająca energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym elektrycznej), dokonująca stosownych 

płatności, w imieniu i na rzecz której Zamawiający przystąpił do niniejszej Umowy. 

§2 
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.), zwanej dalej Prawo energetyczne, zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 

2014 poz.121, zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach niniejszej Umowy, oraz w 

oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2013 r., poz. 907 ze zm.).  
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§3 
1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym Zamawiający 

(Odbiorca/Płatnik) ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

2. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę generalną z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez okres …………………*/obowiązywania niniejszej umowy. 

*wpisać prawidłowe dane 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze ………….., wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………*, której okres ważności przypada na dzień ………. */ której okres ważności 

jest nie krótszy niż termin obowiązywania niniejszej umowy. *wpisać prawidłowe dane. 

4. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentu opisanego w ust. 2 i/lub 

3, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych 

dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej zawartej z OSD i / lub 

aktualną koncesję na obrót energią elektryczną. 

 
Przedmiot Umowy i podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

§4 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej szczegółowo 

opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.  

§5 
1. Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji umowy do punktów poboru energii elektrycznej opisanych w 

Załączniku nr 1  do Umowy prognozuje się na poziomie (+/-15%) 378,99 MWh.   

2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 

rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie. 

3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w 

Załączniku nr 1 określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 

 
Zobowiązania Stron 

§6 
Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej,  

2) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

Czynności opisane w pkt 1) Wykonawca podejmie niezwłocznie, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w terminach 

opisanych w Załączniku nr 1 kolumna „Okres dostaw”, mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy. O fakcie zgłoszenia umowy (zgodnie z treścią pkt 1) ust. 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie 

pisemnej. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw w tym zakresie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę 

sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej. Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

bilansowaniem handlowym. 

 
§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. 

2) Terminowego regulowania należności za energię elektryczną. 
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3) Przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zmianach w umowach 

dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy Zamawiającym 
(Odbiorcą/Płatnikiem) a OSD, lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający (Odbiorca/Płatnik) zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Wykonawcę.  

§8 
Strony zobowiązują się do: 

1. Niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. 

2. Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną 

energię. 

§9 
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. 

 
Standardy jakościowe/Bonifikaty 

§10 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych 

obsługi Zamawiający (Odbiorca/Płatnik) ma prawo do żądania od Wykonawcy bonifikaty.  

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi przepisami Prawa 

energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest (na podstawie pisemnego wniosku, w przypadku uznania jego zasadności) do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 

ww. ustawy lub innym obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności aktem prawnym.  
3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi) bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu 

rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. W przypadku braku możliwości uwzględnienia bonifikaty na fakturze, Wykonawca 

udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę księgową. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
(Odbiorcy/Płatnikowi) w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii 

sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

 
Ceny i stawki opłat 

§ 11 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych, 

przekazanych Wykonawcy przez OSD oraz ceny (brutto) jednostkowej energii elektrycznej zgodnie ze złożoną ofertą: 

a. uśredniona cena jednostkowa brutto za 1 MWh dostarczanej energii elektrycznej: …… zł (słownie złotych …/100), 

na którą składają się:  

b. uśredniona cena jednostkowa netto za 1 MWh dostarczanej energii: …… zł (słownie złotych .../100) 

c. podatek VAT (…..%): ............ zł (słownie złotych …/100)  

2. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie brutto …... zł (słownie złotych brutto …/100) 

z zastrzeżeniem zapisów §11 ust. 1, 3, 4 oraz §12 ust. 2 Umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto określone w ust. 1 pozostają przez cały okres umowy niezmienne z zastrzeżeniem zapisów §17 pkt 1 

Umowy. 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 obowiązują również dla punktów poboru włączonych do umowy zgodnie z treścią §17 pkt 

2 umowy.  
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Rozliczenia 
§ 12 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD 

działającym na danym terenie.  

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wyłącznie na podstawie danych o zużyciu 

energii elektrycznej przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę 

od OSD informacji o zużyciu w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (ze szczególnym uwzględnieniem 

zapisów IRiESD) oraz zawartej pomiędzy OSD a Wykonawcą generalnej umowy dystrybucji, Wykonawca powiadomi (w 

formie pisemnej) o tym fakcie Zamawiającego. Na pisemne żądanie Zamawiającego/Odbiorcy Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia pisemnej informacji w sprawie uzyskania od OSD danych o zużyciu, o których mowa w zdaniu pierwszym. W 

razie konieczności uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego /Odbiorcę do 

uzyskania od Operatora danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, w tym do uzyskania informacji o 

terminach udostępnienia Wykonawcy danych. 

3. Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii 

elektrycznej, z terminem płatności 21 dni od daty wpływu faktury do Odbiorcy/Płatnika wskazanego w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 
4. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na 

fakturze VAT. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych, z 

zastrzeżeniem zapisów ust. 8. 

6. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje prawo do wniesienia 

pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na 

rachunek bankowy Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania. 

8. Wniesienie przez Zamawiającego lub Odbiorcę/Płatnika reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej 

zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że: 

1) faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 2, tj. w oparciu o zużycie szacowane a nie w oparciu o odczyty 

udostępnione przez OSD, 

2) na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Odbiorcy/Płatnika, 

3) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w §11 Umowy oraz złożoną 

przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nie, uwzględnione w Umowie opłaty 

w takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz 

dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 

 
Płatności 

§ 13 
1. Faktury za pobraną energię elektryczną Wykonawca wystawiać będzie na Odbiorcę/Płatnika, zgodnie z danymi wskazanymi 

w Załączniku nr 1 do Umowy kolumna ”Odbiorca/Płatnik”, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5. 

2. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur wspólnych dla punktów poboru energii elektrycznej należących do tego samego 

Odbiorcy/Płatnika. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii 

elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru oraz wysokość należności z tego tytułu - o ile dokument „faktura” nie 

zawiera takich informacji. Szczegóły dotyczące wystawiania wspólnych faktur dla punktów poboru Odbiorcy/Płatnika opisano w 

Załączniku nr 1 do umowy – Wykaz punktów poboru 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem 

poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

5. W związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura I FSP 1/13) oraz skierowaniem przez NSA w dniu 10 

grudnia 2013 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego statusu prawno 

podatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych, Zamawiający zastrzega, że w miejsce 

dotychczasowych płatników/odbiorców, posiadających status samorządowej jednostki budżetowej, może (w formie Aneksu do 
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Umowy) wprowadzić jako płatnika/odbiorcę Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia tej zmiany 

w wystawianych fakturach VAT oraz zgłoszenia zmian właściwemu OSD. * 

*zapis dotyczy wyłącznie płatników będących samorządowymi jednostkami budżetowymi* w innym przypadku zapis należy wykreślić 

 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

§ 14 
1. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 

elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energię elektrycznej do danego punktu poboru, gdy Odbiorca/Płatnik zwleka z zapłatą 

za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności faktury, pomimo uprzedniego 

bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz 

powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcę/Płatnika) na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i 

wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §12 ust. 8 Umowy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może 

nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek 

naruszenia przez Zamawiającego (Odbiorcę/Płatnika) warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i 

Kodeksu Cywilnego. 

 
Okres obowiązywania Umowy 

§ 15 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 31.12.2015r.  

2. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w Załączniku  

nr 1 do Umowy nastąpi z dniem wskazanym w kolumnie „Okres dostaw”, po uprzednim skutecznym rozwiązaniu 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz 

pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego (Odbiorców/Płatników) umów o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej, z zastrzeżeniem zapisów §7 ust 2 umowy. 

3. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru niezbędne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy Zamawiającym (Odbiorcą/Płatnikiem) a OSD. 

2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

 
Rozwiązanie Umowy/ Odstąpienie od umowy 

§ 16 
1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej 

wynikających. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo 

pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za jednostronnym wypowiedzeniem złożonym przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 

1) Otwarto likwidację Wykonawcy 

2) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi), pomimo pisemnego upomnienia 

oraz wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie uchybienia przez Wykonawcę 

3) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, pomimo pisemnego upomnienia oraz 

wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie uchybienia przez Wykonawcę 

4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub zezwolenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, 

koncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, zgodnie z treścią §3 ust. 4 niniejszej Umowy.  

4. Niezależnie od przypadków opisanych w ust.3, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy (części lub całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 
 

Zmiany postanowień Umowy 
§17 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie: 

1. Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek lub  

2) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

2. Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru 

energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie 

odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w 

tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. 
3. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z 

okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu 

rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży. 

4. Zmiany ilości energii elektrycznej (po uwzględnieniu wahania poboru), o której mowa w §5 ust 1. 

5. Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §11 ust 2 umowy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub 

rozdzielnie) opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
Kary Umowne 

§18 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §11 ust 2 za każdy 

dzień opóźnienia, w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji 

lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (o których mowa w §3 ust 2 i 3), lub w 

przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu tych dokumentów (zgodnie z treścią §3 ust 4) przekraczającej 2 dni robocze 

od daty wezwania przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego  

lub Wykonawcy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w §11 ust.2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

§11 ust.2. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury/faktur przekraczającego termin umowny o 14 dni, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy punkt poboru za każdy dzień opóźnienia liczony 

począwszy od dnia wskazanego w §12 ust.3 umowy.  

5. Kary umowne Zamawiający (Odbiorca/Płatnik) ma prawo potrącić (w oparciu o notę obciążeniową) z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze 

naliczenia kar umownych.  

6. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej 

kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe) na skutek odstąpienia Wykonawcy 

od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w §6 Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
Postanowienia końcowe 

§19 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

3. Strony ustalają, że: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,  
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2) zmiana nazwy punktu poboru energii elektrycznej wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

3) zmiana danych Odbiorcy/Płatnika 

dokonywane będzie na podstawie Aneksu, bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy Zamawiający (Odbiorca/Płatnik) kierować będzie na adres 

Wykonawcy:……………………………………………………………………………., osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy 

do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest ……………………….., numer telefonu …………., 

adres e-mail …………. . Zmiana osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

5. Korespondencję związana z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca kierować będzie na adres Zamawiającego, 

korespondencję związaną z bieżącym poborem/fakturami za zużycie energii elektrycznej kierować będzie na adres 

Odbiorców/Płatników, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Umowy.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

8. Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 

dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 20 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach, ………. dla Wykonawcy, …………. dla 

Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………. 

 
 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y                 W Y K O N A W C A  
Kontrasygnata 
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Załącznik numer 6  

 

……………….………….…….. 

Pieczęć nagłówkowa mocodawcy 

................2015 r.  

 

wzór 
PEŁNOMOCNICTWO 

 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Powiatu Kępińskiego oraz płatników/odbiorców szczegółowo opisanych w 

Załączniku do Pełnomocnictwa, niniejszym udzielamy Pełnomocnictwa Wykonawcy wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 do 
31.12.2015, działającego pod firmą: 

 
..................., z siedzibą ..............,  numer NIP ........, numer REGON ......... zarejestrowaną/ym w rejestrze ............... prowadzonym 

przez ...................., posiadającą/ym kapitał zakładowy w wysokości .................. zł. opłacony w ............., posiadającą/ego koncesję 

na obrót energię elektryczną, do dokonania następujących czynności:  
 

1. Zgłoszenia w imieniu mocodawcy właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zawartej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej – wykaz punktów poboru stanowi Załącznik do niniejszego Pełnomocnictwa, 

2. Reprezentowania mocodawcy przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z procedurą 

zmiany sprzedawcy, 

3. Dokonanie innych czynności, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 

4. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie z zastrzeżeniem, że Pełnomocnictwa substytucyjne nie zmieniają 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego/Mocodawcy. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania 

wynikające z udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania. 

 

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia 31 grudnia 2015r. i może zostać odwołane w każdym czasie. 

 

 

 

Załączniki:  

1. Wykaz punktów poboru  

 

 
………...……………….………… 

Pieczęć imienna i podpis mocodawcy 
…………..……………….………. 
Potwierdzam przyjęcie oświadczenia 
o udzieleniu pełnomocnictwa  
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Załącznik numer 7  

Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy 
 

L.p. 

Dane identyfikacyjne punktu poboru 
        

Płatnik/Odbiorca 

Nazwa Miejscowość Ulica Numer Kod Poczta 
Numer 
PPE 

Termin 
rozpoczęcia 

dostaw 
OSD 

Obecny 
sprzedawca 

Zmiana 
sprzedawcy 

Zmiana 
odbiorcy 

Moc 
umowna 

Grupa 
taryfowa 

Roczne 
zużycie 
[KWh] 

Nazwa Nazwa Adres NIP 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

 

 

 


